
 

 
 
Beste ouder 
 
We wensen jou een warm, hoopvol, gezellig, avontuurlijk, feestelijk, ...2021! Laat ons hopen dat 
we alle dingen die we in 2020 moesten missen, in overvloed mogen doen in 2021! 
 
De corona maatregelen die golden voor de vakantie blijven van kracht. Het enige wat voor ons 
verandert is dat we de zwemlessen hernemen, maar dit kon je al lezen in de vorige nieuwsbrief. 
 
Er is echter een belangrijke quarantaine regel veranderd op 31 december! 
Misschien ben je tijdens de kerstvakantie in het buitenland geweest en verbleef je in een rode 
zone.  
In dat geval is het heel belangrijk dat je onderstaande info van de overheid leest. 
Als je op 31 december of later ben teruggekeerd, moet je verplicht in quarantaine en jammer 
genoeg ook jouw kind(eren).  
We hopen dat je deze regel naleeft zodat we geen gezondheidsrisico moeten nemen en onze 
school virusvrij kunnen houden.  
Indien dit voor jou van toepassing is, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met ons op het 
nummer 0495 45 71 02. 
 
Alvast hartelijk dank voor je medewerking. 
Het Bergop-team 
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Verplichte quarantaine na verblijf in rode zone 
Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te 

scherpen. Alle informatie over de aanpassingen vind je in deze update. Zo zijn 

scholen goed geïnformeerd en kunnen vragen van ouders en personeelsleden 

worden opgevangen. 

De reisregels zijn aangescherpt om te vermijden dat reizigers besmettingen 

invoeren en om de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het 

virus tegen te gaan. Hoe beter de regels worden opgevolgd, hoe beter voor de 

samenleving in het algemeen en dus ook voor de scholen. 



 

  
 

 

 

 

 

Lees meer in de veelgestelde vragen over de coronamaatregelen op school. 

 

 

 

 

 

Wat met leerlingen of personeelsleden die 
terugkeren?  
Reizen naar het buitenland is afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een 

rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich 

onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen. 

7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting 

van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na 

een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine. 

Tijdens deze verplichte quarantaineperiode kan je als school leerlingen of 

personeelsleden weigeren. Het zou een gezondheidsrisico zijn om deze 

leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten. 

Voor leerlingen in quarantaine die niet ziek zijn kan je een vorm van 

afstandsonderwijs organiseren. Maar dit is niet verplicht. Hoe je dit inricht, 

bepaal je als school zelf. 

Tip: deel de pagina met veel gestelde vragen van ouders én leerlingen. 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklasse.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3D114004fd36%26e%3Dcb9765efcb&data=04%7C01%7Cagodi%40vlaanderen.be%7C3568276603aa42fe0aba08d8ad91fe99%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637450189834672768%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CcAah2%2BW1sciSIuR3UeqmHqLbL%2FMEBYlS%2F58r34KkHs%3D&reserved=0
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