
Ouders en ouderwerkingen zijn heel belangrijk voor een school, voor de leerlingen en voor de ouders zelf. KOOGO wil 
deze inzet aanmoedigen en steunen. Pas alle veiligheidsmaatregelen toe en vraag na welke extra veiligheidsvoorschriften 
de school hanteert. Bespreek steeds met de directie of de leerkracht wanneer je iets wil plannen binnen de school. 
Scholen en situaties verschillen en dit kan voor uitzonderingen zorgen.  Het kunnen doorgaan van het onderwijs zal altijd 
op de eerste plaats staan! 

Twijfel je nog? Neem contact op met KOOGO. 
Wil je meer info? Kijk op de website van Onderwijs Vlaanderen. 

Op 1 september start het nieuwe schooljaar. Ouderwerkingen gaan dan graag 
weer aan de slag. Ze willen opnieuw samenkomen en activiteiten organiseren 
op school zonder de kans op verspreiding van het coronavirus te vergroten. 

Ouders en ouderwerkingen moeten zich houden aan de veiligheidsrichtlijnen van 
de federale overheid.  

We zetten de veiligheidsrichtlijnen op een rij: 

SAMENKOMSTEN VAN DE OUDERWERKING 

INDIVIDUELE OUDERS OP SCHOOL

OUDERWERKING OP SCHOOL 

ook de ouders

Kom samen met maximum 10 personen. 
Hou voldoende afstand. 
Draag een mondmasker op bepaalde plaatsen. 
Zorg voor voldoende verluchting. 
Overleg buiten de school of bespreek met de directie waar 
en wanneer jullie veilig kunnen overleggen op school.
Overweeg online vergaderen.

Vraag na of activiteiten in samenwerking met de school 
kunnen doorgaan.
Organiseer een activiteit op een plaats waar de 
leerlingen niet komen.
Zorg dat het lokaal na de activiteit gepoetst wordt 
Spreek duidelijk de in- en uitstroom van de mensen af 
Werk met tijdslots waardoor niet iedereen tegelijkertijd 
samenstroomt.
Zorg dat ouders niet blijven napraten. (o.a. wegens 
samenscholingsverbod) 
Organiseer een activiteit wanneer er geen leerlingen op 
school zijn.

Ouders uit een risicogroep vermijden best de school. 
Ouders die uit een risicogebied komen, vermijden best de school. 
Ouders, die een pedagogische activiteit ondersteunen, kunnen 
toegelaten worden op een basisschool in fase geel. Ouders moeten 
gemeden worden op scholen in de fase oranje of rood.  
In secundaire scholen mogen ouders een pedagogische activiteit niet
ondersteunen zolang er nog een verhoogd risico is. (dus ook niet in fase geel)
Oudercontacten op school zijn toegelaten wanneer er nood aan is.
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https://www.koogo.be/contact
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#26821450-3ca4-437f-aa76-506c0d45a791

