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1.1.

adjunct-regeringscommissaris

Beleid inzake testing, tracing en quarantaine in scholen in het
kader van de dominantie van omikron.

Deze IMC vindt plaats in aanwezigheid van de ministers van Onderwijs.
Het debat wordt ingeleid aan de hand van een presentatie van het Commissariaat over de
discussiepunten (covid op school). Daarnaast is er een debatfiche beschikbaar op basis van de
discussies tijdens de voorbereidende vergadering.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
De leden van de IMC en de ministers van Onderwijs zijn het eens over het volgende:
1 Kinderen van 6-11 jaar, die systematisch en op correcte wijze een mondmasker dragen in goed
geventileerde klaslokalen, worden als laagrisicocontacten beschouwd;
2 Indien er buiten de klas een hoogrisicocontact heeft plaatsgevonden en het kind in quarantaine
moet worden geplaatst, mag het die verlaten om naar school te gaan;
3 Bij 4 besmettingen (of 25%) in de klas (al dan niet symptomatisch), wordt de klas 5 dagen in
quarantaine geplaatst;
4 De IMC vraagt de ouders ook om hun kinderen niet naar school te sturen als ze (zelfs milde)
symptomen van COVID-19 vertonen;
5 Bij dergelijke symptomen wordt de ouders ook gevraagd om de zelfevaluatietool te gebruiken;
6 Die maatregelen treden in werking op 10 januari 2022; op die datum zal de detectie van clusters
worden toegepast door de centra voor schooloriëntering en de scholen zelf. Vanaf 17 januari
2022 kunnen ze daarbij ondersteund worden door de callcenters.
7 Aangezien de vaccinatie van de 6-11-jarigen midden januari/begin februari van start gaat, zullen
de genomen maatregelen van kracht zijn tot de krokusvakantie.
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8 Voor kinderen onder de 6 jaar verandert er niets; we zullen moeten opvolgen wat de eventuele
implicaties zijn van de maatregelen die op 4 januari werden genomen.
9 De beslissingsfiche, zoals die werd verstuurd voor de vergadering van vandaag, zal worden
verfijnd met de genomen beslissingen; wanneer de fiche gevalideerd zal zijn, zal er een voorstel
van persbericht worden opgesteld.
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