INFO VAN HET CLB: CORONA OP EEN RIJTJE

29/10/2020

Beste ouders,
Ieders hoofd zit intussen vol met corona-info. Te veel info. Toch merken we dat er heel wat vragen en zorgen
leven bij ouders, voornamelijk gericht naar de scholen. Dat begrijpen we. We willen echter naast het
coronavirus ook nog een andere besmettelijke boosdoener vermijden: paniek. We zetten daarom nog eens
enkele zaken op een rijtje voor jullie.
1/ Een dikke duim omhoog voor onze scholen. Zij doen énorm hard hun best om de veiligheidsmaatregelen
binnen het mogelijke op te volgen, om kinderen verder te laten leren en hun vriendjes te laten ontmoeten.
We hopen dat jullie hen het nodige vertrouwen hierin kunnen geven.
2/ Wij volgen de besmettingen op scholen op. Is er een leerling of leerkracht besmet met corona, dan moet
dit worden gemeld aan ons. Wij gaan dan samen met het kind, de ouders en school na of er hoogrisicocontacten of laag-risicocontacten zijn geweest. We volgen hierbij strikt de regels op zoals voorgeschreven
door de overheid. De regels voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn anders. Dit is gebaseerd op het feit dat zij
minder snel het virus overbrengen. We tellen altijd tot 2 dagen vóór de symptomen of vóór de positieve test.

Hoog-risicocontact

Laag-risicocontact

Er is een nauw contact geweest met een
persoon met corona. Je kind moet in
quarantaine gaan om verdere verspreiding
te vermijden in het geval je kind ook
besmet is. Wij bellen je op en bespreken
wat jij/je kind moet doen.

Er is een contact geweest met een persoon
met corona, maar het risico op besmetting
is laag. Naar school blijven gaan is oké. Je
bent best wel extra waakzaam. We
bezorgen je een brief met uitleg.

KLEUTERSCHOOL
Alle kinderen en de leerkracht
van de klas zijn laagrisicocontacten bij een kind met
corona. Indien de leerkracht
corona heeft, zijn alle kinderen
van de klas hoog-risicocontacten.
Afstand houden is namelijk
moeilijk als kleuterjuf/-meester.

LAGERE SCHOOL
Alle kinderen en de leerkracht
van de klas zijn laagrisicocontacten, zowel bij een
kind met corona als een
leerkracht met corona.
Uitzondering bij leerkracht (hoog
risico): contact met een leerling
van langer dan 15 min op minder
dan 1,5 meter zonder
mondmasker OF direct fysiek
contact met een leerling.

MIDDELBAAR
Laag-risicocontact: iedereen die
in hetzelfde klaslokaal les heeft
gevolgd als de persoon met
corona OF langer dan 15 min
binnen 1,5 meter is geweest mét
mondmasker.
Hoog-risicocontact: elk contact
van langer dan 15 min binnen de
1,5 meter én zonder correct
gebruik van het mondmasker
door beide personen OF direct
fysiek contact.

Als je niet opgebeld wordt of géén brief ontvangt, mag je dus gerust zijn dat er geen verhoogd risico is voor
jouw kind. Géén nieuws = goed nieuws. Heeft je kind zelf corona: meld het aan school en/of aan ons.

3/ Indien een gezinslid van een medeleerling of leerkracht corona heeft of in quarantaine moet, moet je je
géén zorgen maken. Pas indien een medeleerling of een leerkracht zélf corona heeft, is er een verhoogd risico
voor je kind op school. Pas dan gaan we de contacten op school na. Probeer hierbij ook de privacy van andere
gezinnen te respecteren.
4/ Als je kind last heeft onderstaande klachten*, blijft hij/zij thuis en neem je best contact op met je huisarts:
minstens één van de volgende symptomen:
• Hoest (meer dan een “kuchje”);
• Kortademigheid;
• Pijn op de borst;
• Reukverlies.
“Let op ziektesymptomen en wees geen
rebel, maar panikeer niet bij iedere
snottebel.”

OF

minstens twee van de volgende symptomen:
• Koorts (>38°C);
• spierpijn;
• vermoeidheid;
• neusverkoudheid;
• keelpijn;
• hoofdpijn;
• verminderde eetlust;
• waterige diarree.

*volgens de gevalsdefinitie van Sciensano
5/ Tot nu toe gebeuren besmettingen voornamelijk buiten de schoolmuren. We merken dat het volgen van
de maatregelen en de contactopsporing op school dus erg veel nut heeft.
6/ Indien de besmettingen op scholen erg toenemen, zullen we in samenspraak met de medische expert(e)
van de regio 1 of meerdere klassen in quarantaine “zetten”.
Vragen?
Je kan veel informatie terugvinden op www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders.
De beslisbomen die wij gebruiken vind je terug op www.vwvj.be/covid-19.
Vind je het antwoord op je vraag niet op bovenstaande websites, contacteer ons dan gerust. Wij helpen je
graag verder.
We geloven alleszins dat vriendelijkheid, respect en begrip voor elkaar al een heel goed middel zijn tegen
corona-stress :-) .

Vriendelijke groeten,

Het medisch team

