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Onderstaande brochure heeft tot doelstelling om de scholen binnen het werkingsgebied van de 
CLB’s Groeninge (Kortrijk), Leieland (Menen) en Weimeersen (Waregem) de nodige 
ondersteuning en richting te geven in verband met Covid-19. 
 

1.  Algemene richtlijnen - even ter herinnering 
 
We blijven waakzaam voor zieke leerlingen. Volgende klachten kunnen wijzen op een Covid-19 
infectie:  

- koorts 
- hoesten 
- kortademigheid 
- pijn op de borst 
- keelpijn; 
- geur- en smaakverlies 
- diarree 

 
Bij een combinatie van bovenstaande klachten, worden - naar analogie met vorig schooljaar - best 
een aantal maatregelen getroffen. 
 

1. T.o.v. de leerling: 

- de leerling afzonderen in een apart lokaal & de handen ontsmetten. 
- de begeleider: 1,5 m afstand respecteren, mondmasker dragen & handen ontsmetten. 
- ouders contacteren met de vraag de leerling te komen halen; 
- leerling krijgt advies om diezelfde dag de huisarts te contacteren. Deze laatste oordeelt 

wat verder dient te gebeuren (vb. een Covid-19 test of niet) 
- het gaat over een ‘gewone zieke leerling’. Er hoeft niets gemeld worden aan het CLB. 
 

2. T.o.v. het lokaal waar de leerling zat: 

- de tafel en de stoel waar de leerling zat ontsmetten.  
- eventuele andere oppervlaktes waar de leerling aan gewerkt heeft ontsmetten. 

 
3. T.o.v. het isolatie lokaal: 

dezelfde maatregelen als bovenstaande 

 

4. Algemeen: 
Ruimtes goed ventileren is fundamenteel inclusief CO2-meting in de scholen. 

2. Belangrijke wijzigingen – nieuwe mededelingen 
• Quarantaineregels voor leerlingen jonger dan 12 jaar wijzigen vanaf 27.09.2021  

Zie hiervoor de uitwerking onder punt 4. 
  

• Mondmaskerplicht in basisonderwijs EN secundair onderwijs vervalt vanaf 
01.10.2021.  
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o Leerlingen en onderwijspersoneel hoeft geen mondmasker meer te dragen. 
Ook niet in onderling contact of in contact met kinderen 

o Het staat iedereen die zich daar veiliger bij voelt vrij om een mondmasker te 
dragen 

o Raadzaam om afstand te bewaren.  
o De preventieadviseur van de school kan obv de risico-analyse extra ingrepen 

opleggen voor bepaalde ruimtes.  
o De stad/gemeente kan obv de lokale situatie beslissen tot extra maatregelen.  

 
• Ifv de tracing is een vaste plaats toekennen aan de leerlingen aangewezen. 
• Alle secundaire scholen krijgen uiterlijk op 01.10.2021 van het CLB data over de 

vaccinatiegraad binnen de school.  

3.  Contact tracing vzw CLB a/d Leie 
 schooljaar 2021-2022 
 

Contacttracing en de rol van uw CLB krijgt dit schooljaar een andere invulling.  
In samenwerking met verschillende partners wordt ernaar gestreefd om de tracing efficiënt en 
kwalitatief te organiseren.  
 
Vzw CLB a/d Leie - inrichtend bestuur van CLB Leieland, CLB Groeninge en CLB Weimeersen - 
neemt de contacttracing op. 
 
De manier waarop vzw CLB a/d Leie de tracing organiseert, houdt rekening met de rolverdeling die 
vanuit hogerhand werd beslist. Binnen die context streven wij ernaar om in samenwerking met de 
verschillende actoren een efficiënte en kwalitatieve tracing te organiseren. 
 
 

1. Actoren binnen contact tracing voor mijn school 
- Het tracingteam voor vzw CLB a/d Leie:  

Een ervaren team tracers (Jolien, Chloë en Simon) werd samengesteld om het 
werkingsgebied van de drie CLB’s te behartigen en de tracing opdracht op te nemen. 

- De tracers staan in vlot contact met de m-SPOC binnen deze regio’s. Deze vormt een 
aanspreekpunt bij complexe situaties (clusters, …).  

- Agentschap voor Zorg en Gezondheid. 
- Vlaamse Callcenters. Zij nemen een deel van de opdracht over van de CLB-contact 

tracers.  
 
* De CLB-artsen en het verplegend personeel hebben geen rol meer in contact tracing.   
   Zij concentreren zich volledig op hun reguliere opdracht. 

 
 

2. Proces contact tracing door CLB a/d Leie 
- Wanneer een leerling positief test, komt hiervan automatisch een melding binnen via 

LARS. De CLB-tracers krijgen via LARS alle meldingen van positief geteste leerlingen 
binnen.  
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- De school hoeft het CLB of het team tracers niet meer op de hoogte brengen en 
moet GEEN melding meer doen via het aanmeldingsformulier. 

- De CLB-tracers nemen o.b.v. de meldingen in LARS contact op met de ouders van de 
leerling en brengen de hoog risico contacten (HRC’s) en laag risico contacten (LRC’s) 
in kaart. 

- de CLB-tracers brengen de school op de hoogte van de HRC’s en LRC’s en bezorgen 
de briefwisseling.  

- Het is aan de scholen om de briefwisseling aan de desbetreffende leerlingen/ouders te 
bezorgen. 
 
Vanaf dit moment worden de HRC’s overgemaakt aan de callcentra die 
overnemen. 
 

- De callcenters krijgen de informatie over de HRC’s en nemen met hen contact op.  
- Het callcenter oordeelt welke quarantaineregels van toepassing zijn voor elk HRC, dit 

rekening houdend met de vaccinatiestatus/herstel van betrokkene.  
- Op basis van de vaccinatiestatus van de leerling wordt quarantaine advies gegeven.  

 
Bij deze laatste drie stappen wordt geen verdere actie ondernomen door het CLB. 

 
 

3. Praktische organisatie 
 

Tracing team vzw CLB a/d Leie: 

- Jolien Merlier 
- Chloë Vanhoutteghem 
- Simon Wydooghe 

 
 

Wanneer wordt getraced? 

- Maandag tot en met vrijdag: 8u30 - 17u 
- Tijdens het weekend wordt per dag 3 uur permanentie exclusief voor tracing 

voorzien. 
De permanentietijdstippen worden op de website van de vestigingen 
gecommuniceerd  

    
Hoe kan u dit team te bereiken? 

- Telefonisch via het ‘Covid-nummer’: 0489/333.353  
- per mail: covid@vzwclbaandeleie.be 
- website: via het vragenformulier ‘stel uw vraag’. Inkomende vragen worden door het 

tracingteam behandeld. 
 

4.  Wat moet ik als school ondernemen bij melding van een 
indexleerling? 

 
In tegenstelling tot vorig schooljaar kan CLB a/d Leie geen volcontinue permanentie voorzien.  

mailto:covid@vzwclbaandeleie.be
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Om u als directeur zo goed mogelijk te adviseren/ondersteunen in uw beslissing om een klas al 
dan niet preventief te sluiten, zetten we de richtlijnen bij deze op een rij. 
 

1. Voor het basisonderwijs 
 Een kind is bevestigd Covid-19 geval: 

 alle kinderen en leerkrachten in de vaste bubbel/klas zijn laag risico contact (LRC) 
Wat doe ik? 
-  er moeten geen maatregelen getroffen worden naar deze LRC’s. 
-  contact met kwetsbare doelgroepen te vermijden; 
-  gezondheidstoestand gedurende 14 dagen te bewaken.  
 

U hoeft de klas bij één bevestigd geval niet thuis te zetten. 
 
 
Bij meerdere bevestigde gevallen in één klas binnen een periode van één week adviseren 
we in eerste instantie de klas apart te zetten. Het team tracers zal verder richting geven.  
 
Een leerkracht/verzorger is bevestigd Covid-19 geval: 
 < 6-jarigen worden als hoog risico contact beschouwd. 

Wat doe ik?  
-  de klas apart zetten en de ouders contacteren om de leerlingen op te halen. 
-  callcentra zullen deze HRC’s contacteren en quarantaine-instructies geven. 
-  quarantaine en 2 testafnames op D1 en D7. Bij negatief resultaat op D1 stopt de 
   quarantaine. Een 2e test op D7 moet wel nog worden afgenomen. Zonder test duurt 

de quarantaine 10 dagen. 
  6 - 12-jarigen worden doorgaans als hoog risico contact beschouwd.  

De leerkracht loopt immers rond in de klas. De tracers doen sowieso een risoco-
analyse om de HRC’s effectief te bepalen. 
Wat doe ik? 

- de ouders informeren over de situatie.  
- U kan de klas veiligheidshalve apart zetten tot de tracers de risico-

analyse hebben afgerond en definitief HRC’s in kaart konden brengen 
- U kan beslissen de klas thuis te laten, tot de tracers de risico-analyse 

hebben afgerond en definitief de HRC’s in kaart konden brengen.  
- quarantaine en 2 testafnames op D1 en D2. Bij negatief resultaat op D1 

stopt de quarantaine. Een 2e test op D7 moet wel nog worden afgenomen. 
Zonder test duurt de quarantaine 10 dagen. 

 
 Een leerkracht had een hoog risico contact. 

  maatregelen te volgen zoals in de brede maatschappij: 
- LK = volledig gevaccineerd:  

- in quarantaine en 2 testafnames op D1 en D7.  
- bij negatief resultaat van de test op D1 stopt de quarantaine. 

- LK heeft herstelcertificaat:  
- test enkel bij symptomen 
- geen quarantaine. 

- LK is niet/onvolledig gevaccineerd: 
- quarantaine en 2 testafnames op D1 en D7. 
- bij negatief resultaat op D7 stopt de quarantaine. Zonder test duurt 

de quarantaine 10 dagen. 
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2. Voor het secundair onderwijs 

 Een leerling / leerkracht is een bevestigd Covid-19 geval: 
 de risicoanalyse en identificatie van de HRC’s en LRC’s gebeurt volgens de 

algemene regels door de tracers.  
      Enkel de HRC’s moeten zich laten testen. 

- HRC is volledig gevaccineerd:  
- quarantaine en 2 testafnames op D1 en D7.  
- Bij negatief resultaat op D1 stopt de quarantaine. 
- Zonder test duurt de quarantaine 10 dagen. 

- HRC heeft een herstelcertificaat: 
- testafname enkel bij symptomen. 
- geen quarantaine 

- HRC is niet/onvolledig gevaccineerd:  
- quarantaine en 2 testafnames op D1 en D7 
- bij negatief resultaat op D7 stopt de quarantaine.  
- Zonder test duurt de quarantaine 10 dagen. 

 
 

 
U hoeft de klas bij één bevestigd geval niet integraal thuis te zetten. De tracers 
brengen de HRC’s en LRC’s in kaart en houden de school verder op de hoogte. Tot 
zover wordt de klas best apart gezet. 
 

Bij meerdere bevestigde gevallen in één klas adviseren we in eerste instantie de klas 
apart te zetten. Het team tracers zal verder richting geven.  

 
 U werd door de ouders op de hoogte gebracht van een bevestigd geval in uw school.  

- De CLB-tracers zullen de melding automatisch zien binnenkomen via LARS.  
- Tijdens het weekend wordt met een beperkte permanentie gewerkt. Hierbij is het de 

bedoeling dat de tracers kunnen opvolgen welke meldingen binnenkomen en de 
scholen te adviseren wat men na het weekend kan ondernemen.  

 
Op vandaag wordt bij beoordelen van de te nemen maatregelen bij een positief geval nog 
geen rekening gehouden met de vaccinatiegraad in de school of regio. 
 
 

 
--------------------- 
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