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Verantwoordelijke  CLB 

 

!!!  Deze maatregelen worden door het callcenter aan de ouders mee gedeeld !!!
Nieuwe regel vanaf 17/01 voor kinderen in basisonderwijs waarvan een huisgenoot een index is: kinderen zijn HRC en gaan steeds in quarantaine. 

De quarantaine duurt 10 d en kan vervroegd verlaten worden op dag 7 op voorwaarde dat er dagelijks een negatieve zelftest wordt afgenomen tot en met 
dag 10 EN er een preventieve maatregelen worden genomen en mondmaskerplicht vanaf 6j .  

Uitzondering: kind met herstelstatus bewezen met PCR of RAT is geen quarantaine nodig !!! 

( nieuwe regel is mogelijks nog niet in voege voor do 20/1 bij call center) !!! (oude regel vind je nog hieronder)

HRC binnen het gezin (oude regelgeving) 
Leerling heeft geen herstelcertificaat

Leerling volgt de quarantaine regels van 
de minst gevaccineerde +18j in gezin 

De + 18j in het gezin zijn 
volledig gevaccineerd 

= basisschema+booster
= basisvaccinatie 

> 2 wk en < 5 mnd geleden 

of

Kinderen hebben   
herstelcertificaat (150 d)

Geen 
quarantaine

Leerling kan zich niet 
isoleren 

Zelftest wordt aanbevolen 
op d10 Gedurende 20 d:

- Continu masker 
binnen uitz kind <6j

- Afstand bewaren zo 
mogelijk ook in de refter 

Leerling kan zich wel 
afzonderen

Gedurende 10 d:
- Continu masker 

binnen uitz kind <6j
- Afstand bewaren zo 

mogelijk ook in de 
refter 

Een van de +18j in 
gezin is deels
gevaccineerd: 

= basisvaccinatie  
≥ 5 mnd geleden en 

geen booster

Quarantaine 10 d

Mag op d 4 verlaten 
worden wanneer 

dagelijks negatieve 
zelftest van d 4 

t.e.m. d 10

Leerling kan zich 
niet isoleren 

Gedurende 17 d:
- Continu masker 

binnen uitz kind <6j
- Afstand bewaren 
zo mogelijk ook in 

de refter 

Leerling kan zich 
wel afzonderen

Gedurende 7 d:
- Continu masker 

binnen uitz kind <6j
- Afstand bewaren 
zo mogelijk ook in 

de refter 

Een van de +18j in 
gezin is niet of 

onvolledig 
gevaccineerd

Quarantaine 10 d

Mag op d7 verlaten 
worden wanneer 

dagelijks negatieve 
zelftest van d 7 

t.e.m. d 10

Leerling kan zich 
niet isoleren 

Gedurende 14 d:
- Continu masker 
binnen uitz kind 

<6j
- Afstand 

bewaren zo 
mogelijk ook in 

de refter 

Leerling kan zich 
wel afzonderen

Gedurende 4 d:
- Continu masker 
binnen uitz kind 

<6j
- Afstand 

bewaren zo 
mogelijk ook in 

de refter 

HRC buiten het 
gezin 

Geen quarantaine, 
leerling is LRC

Gedurende 10d: 
- Continu masker  

binnen uitz. kind < 6jr 
- Afstand bewaren zo 

mogelijk ook in de 
refter                                

- Beperken van 
contacten, zeker 
risicopersonen 

- Beperken van 
activiteiten 
buitenshuis.

HRC binnen gezin

Leerling heeft 
herstelcertificaat 

< 150 dagen 

Geen quarantaine

Gedurende 10 d: 
- Continu masker binnen

uitz. kind < 6jr 
- Afstand bewaren zo 

mogelijk ook in de refter                                
- Beperken van contacten 

zeker met 
risicopersonen.

Leerling is HRC buiten de school in het basisonderwijs 

Van zodra de 

leerling 

symptomen 

vertoont moet hij / 

zij thuis blijven en 

getest worden !!! 

 


