
 

 

Mechelen 28 oktober 2021 

Nieuwe maatregelen in onze basisscholen 
 
Beste ouders 
Beste leerlingen 
 
Woensdagavond 27 oktober werden er nieuwe coronamaatregelen genomen die vooral 
belangrijk zijn voor onze KITOS-basisscholen. Donderdag 28 oktober adviseerde onze 
interne preventiedienst het volgende voor onze basisscholen.  
 
Blijf de basisregels toepassen: 
 

- Is je kind ziek? Houd het dan thuis. 
- Handen wassen en ontsmetten blijft belangrijk! 
- Bewaar afstand waar mogelijk. 
- Ventileer zo veel mogelijk of houd activiteiten in open lucht.  

 
 
De verplichte maatregelen betekenen het volgende voor de klassen van het 5de en 6de 
leerjaar/bovenbouw.  
 

• Na de herfstvakantie draagt elke leerling van 5de en 6de leerjaar binnen een 
mondmasker op school.  

• Als de leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand is tussen de kinderen 
en er genoeg ventilatie is, dan mag het mondmasker af.  

• Buiten mag het mondmasker ook af. Vermijd wel intense fysieke contacten. 

• Voorzie dus zelf genoeg mondmaskers voor uw kind(eren).  

• Leraren van het 5de en 6de leerjaar moeten geen mondmasker in de klas dragen 
als deze voorwaarden zijn vervuld: 

o Vooraan in de klas lesgeven 
o Voldoende ventilatie 
o Voldoende afstand tussen leraar en leerlingen 

Het staat hen natuurlijk vrij om wel een mondmasker te dragen.  

 
Voor de hele school geldt dat 

• Oudercontacten maximaal digitaal plaatsvinden. Als ouders op school komen, is 
een mondmasker verplicht. 

• Onze spaghetti-avond op vrijdag 19 november kan voorlopig blijven doorgaan 
volgens de voorwaarden van de bredere samenleving. Dit betekent dat 

o Alle aanwezigen 12+ een Covid Safe Ticket moeten tonen.  
o Personeelsleden en vrijwilligers een mondmasker moeten dragen. 

 

Onze preventieadviseurs blijven de coronasituatie op de voet volgen met aandacht voor de 
veiligheid en gezondheid van leerlingen en personeelsleden. Als op een bepaald moment 
extra of strengere maatregelen nodig zouden zijn, dan stellen zij deze voor.  
 
Met vriendelijke groeten 

 

 

Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder vzw KITOS.  


