
Ja, je mag terug naar school.

De experten hebben gezien dat jongeren het virus niet zo hard verspreiden als volwassenen. Ze

willen daarom dat de scholen volgend jaar gewoon openblijven.

Om het veilig te houden, hebben ze een systeem van kleurcodes gemaakt. De kleur hangt af van

hoe hoog de kans is op besmetting.

Alle scholen starten normaal gezien in september met code geel: "laag risico op besmetting".

Dit kleurensysteem is gemaakt voor lagere en middelbare scholen. Studeer je aan een hogeschool

of universiteit? Dan check je best bij hen zelf welke coronamaatregelen ze hebben.

Zo werkt je school vanaf september:

Lagere school

Lagere scholen blijven sowieso 5 dagen per week open, ook als er een tweede golf zou komen.

Blijf wel extra je handen wassen.

Middelbare school

Je mag vanaf 1 september normaal gezien 4 dagen per week naar school.

Op woensdagvoormiddag volg je thuis les.

Mondmaskers zijn verplicht, behalve tijdens de pauze buiten en als je sport.

Blijf extra je handen wassen.

Andere kleurcodes en wat ze willen zeggen

Groen: geen risico op besmetting

De situatie is zoals vóór de pandemie. Je blijft wel je handen extra wassen.

Geel: bij laag risico op besmetting

Alle scholen starten normaal gezien in september met deze richtlijnen.

Lagere school

Mail met Vlaamse
Scholierenkoepel

Vul het formulier in en krijg
binnen de 2 werkdagen antwoord.

11-18 jaar

MAG IK VOLGEND SCHOOLJAAR TERUG NAAR SCHOOL?

Je mag 5 dagen per week naar school.•

Blijf je handen wassen.•

PRAAT EROVER

Bel met Vlaamse
Scholierenkoepel

Bel 0495602520 op werkdagen,
9-17u.

Chat met CLB

Een chatgesprek duurt maximum
45 minuten en is anoniem.
Ma/di/wo/do: 14-21u.

https://www.scholierenkoepel.be/contact/formulier
tel:0495602520
https://www.clbchat.be/


Middelbare school

Oranje: bij matig risico op besmetting

Lagere school

Middelbare school

Rood: bij hoog risico op besmetting

Lagere school

Middelbare school

Er zijn ook extra veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld als je materiaal van de school wil

gebruiken. Vraag hierover best extra info aan je school als het nodig is.
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Je mag 4 dagen per week naar school.•

Op woensdagvoormiddag volg je thuis les.•

Mondmaskers zijn verplicht.•

Dezelfde regels als bij code geel gelden ook bij code oranje.•

Je eet in je eigen klas. Warme maaltijden mogen.•

Er zijn geen activiteiten buiten school meer.•

Je gaat een week wel, een week niet naar school. Je volgt ook deels thuis les.•

De klas wordt gesplitst en je krijgt een vaste plaats in de klas.•

Je eet in je eigen klas. Warme maaltijden mogen.•

Er zijn geen activiteiten buiten school meer, behalve praktijklessen buiten de schoolmuren.•

In de pauzes blijf je in je eigen klasbubbel.•

Dezelfde regels als bij code oranje gelden ook bij code rood.•

Warme maaltijden mogen niet meer, je moet zelf je lunchpakket meebrengen.•

Dezelfde regels als bij code oranje gelden ook bij code rood.•

Warme maaltijden mogen niet meer, je moet zelf je lunchpakket meebrengen.•

Praktijklessen buiten de schoolmuren gaan niet meer door.•


