
 

 
 
 
     
 
 

Aan de preventieadviseurs van onze scholengemeenschappen 
Aan de directies van de scholen / scholengemeenschappen 
 

Om het risico op besmetting met COVID-19 + de quarantaine maatregelen zoveel mogelijk te beperken is het 
zeer belangrijk dat alle voorzorgsmaatregelen uit het draaiboek strikt opgevolgd worden. 
 
Van essentieel belang is: 

 Een goede samenwerking tussen preventie adviseurs en schooldirecties  

 Tijdige melding van mogelijke besmettingen en positieve testen aan CLB  

 Een goede samenwerking tussen CLB en huisartsen en Crisiscel en COVID teams  

 Een goede eenduidige communicatie naar ouders 
 

 
Even wat info vanuit ons CLB (zie ook de regelmatige update in onze externe nieuwsbrief) 
 
De beslisbomen helpen ons om te bepalen of de leerling al dan niet naar school mag komen (nieuwe versie van 
23/11/2020!) 

 Beslisboom voor kleuters  

 Beslisboom voor lager en secundair onderwijs 
 
Bij een sterk vermoeden van COVID-19 neemt de school zo snel mogelijk contact met de ouders om de leerling 
uit de school te verwijderen volgens de eigen procedures. 

 Leerling wordt verwezen naar huisarts 
 
Is er een vermoeden dat ouders hun ziek kind toch naar de school sturen? 

 School spreekt de ouders aan over het feit dat zieke leerlingen thuis moeten blijven. 

 Indien hardnekkige weerstand en onbegrip bij ouders => het CLB wordt ingeschakeld. 
 
Het contactonderzoek door CLB wordt enkel opgestart na een positief testresultaat bij een leerling. 

 CLB volgt haar stappenplan en houdt de school en preventieadviseur op de hoogte. 

 CLB zal ter voorbereiding van dit contactonderzoek aan de school vragen om een lijst te maken van de 
personen met wie de leerling in contact kwam (standaardformulier) 

 CLB ondersteunt de school in een goede communicatie naar leerlingen en personeel  

 Discretie blijft ten allen tijde belangrijk. 

Een huisarts kan in afwachting van het testresultaat het contactonderzoek reeds laten opstarten via de CLB 
arts wanneer hij een sterk vermoeden van een besmetting heeft (principe van overrulen). 
 
De beslissing om de school (gedeeltelijk) te sluiten omwille van een infectieziekte wordt genomen door het 
team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid na overleg met de CLB-arts. 
Het team Infectieziektebestrijding beslist na overleg met de CLB-arts, de arbeidsarts en de preventie-adviseur 
wanneer de school opnieuw kan opstarten. 
 
Wanneer een personeelslid besmet is 

 CLB brengt de hoog- als laagrisicocontacten van personeelsleden in kaart. 

https://www.vwvj.be/covid-19
https://www.vwvj.be/covid-19
https://www.vrijclb.be/images/Nieuwsbrieven/OPLIJSTING_CONTACTEN_BLANCO.docx


 Het CLB laat de onderwijsinstelling weten welke personeelsleden een hoogrisico - of 

laagrisicocontacten zijn. De betrokken onderwijsinstelling bezorgt aan de arbeidsarts vervolgens 

volgende gegevens:   

o Naam personeelslid 

o INSZ-nummer personeelslid 

o Gsm-nummer personeelslid 

o Naam onderwijsinstelling 

o Instellingsnummer 

 De hoog- en laagrisicocontacten bij personeelsleden worden gecontacteerd door de arbeidsarts. 

 
Bij vragen of twijfels, neem gerust contact op met ons (via algemeen nummer) 
 
@TIELT   051/ 42 66 42 
@ROESELARE 051/25 97 00 
@IZEGEM 051/30 13 61 
 
Voor CLB Trikant afdeling Izegem 
Marijke Lootens (arts) marijke.lootens@clbtrikant.be  0490 11 77 03 
 
Voor CLB Trikant afdeling Roeselare 
Dr. Ann Dewyspelaere (arts) ann.dewyspelaere@clbtrikant.be 0490 44 27 48 
 
Voor CLB Trikant afdeling Tielt 
Myriam Lamote (verpleegkundige) myriam.lamote@clbtrikant.be 0490 11 39 70 
 
 
Bij vragen of meldingen na de kantooruren of in de weekends kun je ook contact nemen met: 

- Kris Supply (algemeen directeur) kris.supply@clbtrikant.be  0473 83 46 26 
- Els De Brabandere (vestigingsdirecteur Tielt) els.debrabandere@clbtrikant.be  0473 18 51 03 
- Jan Marrannes (vestigingsdirecteur Roeselare) jan.marrannes@clbtrikant.be 0477 76 13 72 
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