
Datum van indiening : 17 juni 2020 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Sabbe aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp : Het beleid rond coronabesmettingen in Brusselse scholen 
________________________________________________________________________________ 

 

Recent bleek dat een leerkracht van een Nederlandstalige middelbare school in Brussel besmet werd 

met het coronavirus. De leerkracht in kwestie liet zich testen nadat hij weet had van een besmet 

familielid. De leerkracht vertoonde zelf geen symptomen. De school heeft in samenspraak met het 

CLB en de verantwoordelijke arts de beslissing genomen om de leerkracht preventief naar huis te 

sturen en (bepaalde) lesactiviteiten op school niet stop te zetten.  

 

Het lijkt erop dat de school in eerste instantie de nodige maatregelen heeft genomen om de veiligheid 

van de leerlingen en andere leerkrachten zoveel mogelijk te waarborgen. Toch maken veel ouders 

zich  zorgen over deze situatie. Reden daarvoor is onder andere dat de leraar die positief testte contact 

had met verschillende studenten uit verschillende klassen.  

 

Het is haast onvermijdelijk dat dergelijke situaties zich nog (zullen) voordoen in het Brussels 

Nederlandstalig onderwijs. Onderwijs Vlaanderen heeft een draaiboek uitgeschreven voor wanneer 

een leerling of leerkracht positief test. Wat betreft het traceren en isoleren is dit stappenplan duidelijk. 

Wat het al dan niet schorsen van de lessen van (een deel van) de school betreft, lijkt dit minder 

eenduidig. De basisvoorwaarde is steeds dat les geven enkel kan “als dat op een voldoende veilige en 

haalbare manier kan”. Ook hangt bij een besmetting veel af van de ‘lokale risicoanalyse’, waarbij de 

school ondersteund wordt door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en het 

CLB.  

 

Het is belangrijk dat scholen in dergelijke situaties weten hoe ze de veiligheid moeten garanderen 

maar ook dat ze ongerustheid van ouders helder kan beantwoorden en dat de school zich gedekt weet 

voor haar handelswijze door duidelijke richtlijnen. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 

1. Is het collegelid op de hoogte van gevallen van besmetting in Brusselse scholen bij leerlingen 

of leerkrachten? Werden in deze gevallen het draaiboek/protocol steeds correct gevolgd?  

 

2. Vanaf wanneer is na een besmetting in een school het risico te groot om lessen te laten 

doorgaan? Zijn er duidelijke richtlijnen over het al dan niet schorsen van de lessen voor 

bepaalde delen van de school? Of hangt dit af van de lokale risicoanalyse? Heeft de school 

het recht om zelf te bepalen of de school open moet blijven en de lessen in dit soort situaties 

moet worden gehandhaafd?  
 

3. Hoe zit het met ouders die weigeren hun kinderen naar school te sturen vanwege een positief 

geval op school? Hebben zij het recht om hun kinderen niet naar school te sturen? Moet de 

school afstandsonderwijs garanderen?  
 

4. Welke ondersteuning en richtlijnen bestaan wat betreft de communicatie naar ouders en 

schoolteams in dergelijke gevallen? Welke hulp kan de VGC, die dicht bij het Brusselse terrein 

staat, hier bieden? Wordt de ‘lokale risicoanalyse’ gedeeld met ouders en schoolteam? Hoe 

kunnen ze best antwoorden op de vragen die elke besmetting met een virus dat al zo veel 

schade heeft aangericht, logischerwijze oproept? 


