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RICHTLIJNEN VOOR MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN  

Update: 8 november 2021 

 

In dit document beschrijven we een aantal richtlijnen die een meerdaagse schooluitstap 

in Vlaanderen coronaproof laten verlopen, dit zowel voor Vlaamse als voor Waalse 

scholen. 

Voor Nederlandstalige scholen in Brussel gelden nog steeds de richtlijnen van juni 

2021; Brusselse scholen mogen nu wel terug gebruik maken van het openbaar vervoer. 

 

 

Vanaf 1 september 2021 kunnen meerdaagse schooluitstappen plaatsvinden, “conform de 

regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving (cultuur, jeugd, sport …)”. Dat 

betekent concreet dat er geen officiële beperkingen meer zijn omwille van corona, maar toch 

blijven een aantal richtlijnen en aanbevelingen nuttig. 

Vlaamse jeugdverblijfcentra en hostels werken op basis van een basisprotocol toerisme, 

goedgekeurd door de Vlaamse overheid. 

 

 

Groepen scheiden 

Leerlingen van eenzelfde school hoeven niet gescheiden te worden. Er staat geen maximum 

op de totale groepsgrootte voor leerlingen van eenzelfde school. Toch wordt aanbevolen om, 

waar mogelijk, te werken met kleinere deelgroepen om zo het aantal hoogrisico-contacten te 

beperken. 

Indien in een groot logies verschillende scholen/groepen tegelijkertijd verblijven, wordt 

vermeden dat deze contact hebben met elkaar. Hoe dit wordt georganiseerd, hangt af van de 

accommodatie en organisatie van het logies. De uitbater maakt desgevallend afspraken met 

de verschillende scholen/groepen en zorgt ervoor dat ze elk een deel van het 

gebouw/domein krijgen toegewezen gedurende het verblijf (activiteiten, eten, slapen, 

wassen). 

 

Slapen 

Voor het slapen zijn geen bijkomende coronamaatregelen van toepassing. 

Wel wordt gewezen op het belang van voldoende nachtrust om de kans op ziekte te 

verminderen. 

 

Sanitair 

Logies en school maken goede afspraken over regelmatig schoonmaken van de sanitaire 

ruimtes. 

Er wordt enkel gewerkt met papieren handdoekjes. Stoffen handdoeken worden verwijderd 

en handendrogers worden, indien aanwezig, uitgeschakeld. Toiletten worden doorgespoeld 

met gesloten deksel. 

 

Maaltijden 

Aan iedereen wordt gevraagd om de handen te ontsmetten, zowel voor als na de maaltijd.  

Indien medewerkers van het logies instaan voor bediening aan het buffet, reinigen de 

medewerkers de handen regelmatig tijdens het opscheppen van het eten en wordt bij 

voorkeur plaatsgenomen achter een wand van plexiglas of worden mondmaskers gedragen. 

Het dekken/afruimen van de tafels door medewerkers van het logies gebeurt bij voorkeur op 

het moment dat de groep niet aanwezig is in de refter. De groep kan ook, volgens afspraak, 

zelf instaan voor het dekken van de tafels en het afruimen naar een centraal punt. 

Een CO2-meter in de eetzaal wordt aanbevolen.  
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Wanneer verschillende scholen/groepen of individuele gasten op hetzelfde moment samen 

eten in eenzelfde ruimte, gelden de horecaregels (CST vanaf 16 jaar, mondmasker voor 

personeel en CO2-meter verplicht).   

Bij goed weer wordt er zo veel mogelijk buiten gegeten. 

 

Activiteiten op het domein 

Begeleiding door derden (bijv. workshopbegeleiders of gidsen) is mogelijk, maar gebeurt 

zoveel mogelijk in open lucht. Indien het enkel binnen kan, draagt de externe begeleider een 

mondmasker en wordt de onderlinge afstand zo veel mogelijk gerespecteerd. 

Spelen en activiteiten in open lucht verdienen de absolute voorkeur. 

 

Activiteiten op verplaatsing 

Activiteiten op verplaatsing zijn mogelijk, uiteraard rekening houdende met beperkingen die 

eventueel worden opgelegd door bepaalde locaties die worden bezocht. 

Voor alle leeftijden geldt dat activiteiten in openlucht sterk zijn aanbevolen.  

 

Social distancing 

Begeleidende volwassenen respecteren zo veel mogelijk social distancing t.o.v. mekaar. Als 

dat niet kan, is het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen. Wanneer er neergezeten 

wordt, is een mondmasker niet nodig. 

Voor leerlingen gelden binnen de (deel)groep geen regels rond social distancing. Dit 

betekent ook dat het mondmasker niet nodig is, behalve voor 10 tot 12 jarigen wanneer 

deze zich binnen verplaatsen en behalve op plaatsen waar het algemeen verplicht is 

(bijvoorbeeld openbaar vervoer, museum, winkel …). 

 

Verluchten en ventileren 

Zorgen voor verse lucht is een heel efficiënte manier om het besmettingsrisico op een 

infectieziekte te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels in de lucht 

blijven hangen. 

De jeugdverblijfcentra en hostels volgen hiervoor de richtlijnen, zoals deze in het onderwijs 

gelden. 

 

Schoonmaken en desinfecteren 

Indien logies verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak, hanteren zij de normale 

schoonmaakprocedures om de gebouwen net te houden. Desinfecteren is enkel nodig bij 

vermoedens van infectie. 

 

Vervoer 

Het gebruik van openbaar vervoer en autocars is toegelaten. 

Indien praktisch haalbaar, verdient een verplaatsing met de fiets de voorkeur. 

 

Wat in geval van ziekte? 

Een kind dat ziek is (corona of andere ziekte), gaat niet mee op meerdaagse uitstap.  

Een kind dat ter plaatse ziek wordt, wordt in quarantaine geplaatst en aan de ouders wordt 

gevraagd om het kind zo snel mogelijk op te halen. De ouders dienen bij thuiskomst meteen 

hun huisarts te contacteren voor verdere onderzoeken. In tussentijd worden alle contacten 

met externen zoveel mogelijk vermeden. 

Als uit de test blijkt dat het om een geval van corona gaat, neemt de school de nodige 

maatregelen in overleg met de bevoegde gezondheidsdiensten.  

De uitslag van de positieve coronatest wordt ook meegedeeld aan het logies. 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-verlucht-en-ventileer-voldoende

