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Communicatieflow school sluiten naar aanleiding van COVID-19 

De beslissing om klassen en scholen te sluiten kan genomen worden in 

verschillende situaties. Voor elk van deze situaties is er een afzonderlijk 

stappenplan om te volgen. 

Sluiting van meerdere klassen of de ganse school door overmacht  

 Het schoolbestuur beslist na overleg met of op aangeven van het CLB.  

 Aanleiding kan zijn het groot aantal quarantaine maatregelen voor leerlingen of 

leerkrachten.  

 Quarantaine maatregelen verhinderen niet om opvang en/of afstandsonderwijs te 

organiseren, mits er veiligheidsmaatregelen genomen zijn en afspraken werden gemaakt. 

Sluiting van een klas of school omwille van een contextueel risico  

 Het schoolbestuur beslist na input en een risico evaluatie door de preventie adviseur, en na 

overleg op het CPBW, Lokaal Overleg Comité of bevoegd onderhandelingscomité.  

Sluiting van (klas of) school om medische redenen  

 Dit is een gezamenlijke beslissing van CLB, medisch expert van de Eerste Lijnzone, 

Agentschap Zorg en Gezondheid en het schoolbestuur na onderling overleg of op aangeven 

van het CLB.  

Sluiting van een school op bevel van de Burgemeester omwille van veiligheidsredenen voor 

de bevolking  

 Dit is de bevoegdheid van de Burgemeester. Een juridische flow is mogelijk wanneer er 

geen overeenstemming is tussen de partners. Deze flow neemt meerdere dagen in beslag.  

Wie contacteer je? 

 Je brengt bij elke sluiting steeds het Agentschap Onderwijsdiensten (AGODI) op de hoogte 
via scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be of 

scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be  

 Mail de sluiting van je school ook steeds door aan de onderwijsdienst van de stad via 
onderwijsnetwerk@antwerpen.be. Deze dienst zorgt voor de verdere communicatie aan de 

schepen, Burgemeester en provinciegouverneur.  

mailto:scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be
mailto:scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be
mailto:onderwijsnetwerk@antwerpen.be
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1. Vaststelling en (brede) consultatie  

Het CLB beschikt over alle gegevens van de school over besmettingen, enerzijds door meldingen 

van ouders en scholen, anderzijds door de koppeling van het CLB-gegevensbestand aan de Vlaamse 

Zorgatlas. 

De CLB-arts is de spil in de dialoog met enerzijds de medische experten en anderzijds de 

schooldirectie en het schoolbestuur om over te gaan tot maatregelen zoals het sluiten van klassen 

en scholen.  

Wanneer er in een klas of school een clusterbesmetting is zal het CLB dit melden in het ‘Uitbraak-

Volg-Systeem’. De melding wordt zo zichtbaar voor de Eerste Lijnzone, de medisch expert, het 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de Federale diensten Volksgezondheid en het lokaal 

bestuur.  

Bij twijfel of bij een uitbraak (meer dan één clusterbesmetting in één collectiviteit) consulteert de 
CLB-arts de medisch experten van de verschillende diensten. 

2. Advies van medische experten 

De medisch expert, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de CLB-arts beoordelen de medische 

situatie en formuleren een advies. 

Het advies wordt aan het schoolbestuur meegedeeld. Samen wordt besloten welke flow men volgt 

voor het sluiten van een school: 

1. Overmacht wegens quarantainemaatregelen die beschikbaarheid LKN beperkt 

2. Medische reden wegens uitbraak (meerdere clusters) 

3. Als er geen overeenstemming is met het schoolbestuur om een school te sluiten, kan 

sluiting op bevel van de burgemeester. 

Het schoolbestuur informeert de stad, na het delen van het advies en consultatie van de 

verschillende partners. 

3. Communicatie besluit 

Eens het besluit genomen werd in de verschillende flows voor de sluiting van scholen, volgt de 

communicatie in twee grote blokken: 

1. Personeel, leerlingen en ouders informeren over de aanleiding van de sluiting met 

vermelding van begin- en einddatum. 

Informatie geven over eventueel het aanbieden van online lessen, opvang op school, enz. 

2. AGODI, het lokaal bestuur en de provincie informeren over de aanleiding van de sluiting, 

met vermelding van begin- en einddatum.  

Geef zeker het instellingsnummer van de school mee.  
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