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Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde
Met de gewijzigde richtlijnen rond de COVID-19 –maatregelen sturen we jullie snel een korte
externe nieuwsbrief. De beslisbomen die we versturen en op de website terug te vinden zijn,
zijn steeds de beslisbomen van de Vlaams Wetenschappelijke Vereniging voor
Jeugdgezondheidszorg, die op de gepaste tijden geüpdatet worden.
Kris Supply, algemeen directeur

INHOUD:
1. COVID – 19
2. IRIS-PLATFORM
1. COVID-19

DE NIEUWE BESLISBOMEN (vernieuwde versie 01/10/2020)
De beslisbomen helpen je om te bepalen of een leerling al dan niet naar school
mag komen.
 Beslisboom voor kleuters
 Beslisboom voor lager en secundair onderwijs

SYMPTOMEN DIE BIJ LEERLINGEN IN AANMERKING KOMEN voor COVID-19 ZIJN:
 Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is, zoals bijvoorbeeld
na vaccinatie.
 Hoesten of problemen met ademhalen. Als de leerling gekend is met deze klachten, kan
de leerling wel naar school tenzij de symptomen plots verergeren
 Verkoudheid EN de leerling voelt zich ziek (denk aan spierpijn; vermoeidheid; keelpijn;
hoofdpijn; geen eetlust)
 Niet goed meer kunnen ruiken of proeven.
 Leerlingen met enkel klachten van een verkoudheid mogen wel naar school als ze zich
niet ziek voelen.
Een leerling die getest is, kan in afwachting van het testresultaat niet naar school en blijft
sowieso tot het resultaat bekend is in thuisisolatie, ook al heeft hij geen symptomen.
AFSPRAKEN SCHOOL EN CLB BIJ CONTACTTRACING
CLB arts schat risico van de contacten in en communiceert duidelijk met school welke
leerling welke brief krijgt:
 Leerlingen zonder contact met de positieve COVID-19 leerling
o Geen maatregelen nodig - Geen test nodig.
o CLB heeft wel een algemene geruststellende brief indien gewenst
 Laag Risico Contacten krijgen een brief via school.
o Laag Risico leerling moet NIET getest worden
o Er wordt wel waakzaamheid gevraagd.
 Hoog Risico Contacten worden gecontacteerd door CLB en ontvangen daarna
persoonlijke verwijsbrief via CLB arts

o

o
o

Deze verwijsbrief geeft uitleg
 over quarantaine
 vermeldt de datum vanaf wanneer de COVID-19 test mag gebeuren
 vermeldt de vermoedelijke duur van quarantaine.
Deze brief geeft recht op gratis COVID-test in testcentrum of bij huisarts.
Huisartsen kunnen de quarantaine procedure aanpassen omwille van medische
redenen

HOE REGISTREER JE AFWEZIGHEDEN” en “WANNEER IS DOKTERSATTEST NODIG?
Leerlingen kunnen hun gepersonaliseerd attest Hoog Risico gebruiken als
afwezigheidsbewijs (code R) – = overeenkomst met de huisartsen Regio Izegem en Tielt.
Maar in principe telt een verklaring van de ouders.
De regelgeving vinden jullie hieronder.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#268214503ca4-437f-aa76-506c0d45a791
 Zie rubriek organisatie van je school
 Zie vraag: “hoe registreer je afwezigheden”
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15636
R-code bij afwezigheden omwille van quarantaine van een individuele leerling (Basis en
Secundair)
 Na reis uit rode/oranje zone: wettiging door bericht met advies/verplichting
quarantaine of schriftelijke verklaring ouders
 Niet kunnen terugkeren vanuit buitenland: wettiging door schriftelijke verklaring
ouders
 Vermoeden van ziekte/besmetting bij de leerling zelf: wettiging door schriftelijke
verklaring ouders
 Vermoeden van besmetting in het gezin: wettiging door schriftelijke verklaring
ouders
 Effectieve besmetting in het gezin: wettiging door schriftelijke verklaring ouders
 Kind of iemand van het gezin behoort tot een risicogroep: wettiging kan enkel
door doktersattest

2. IRIS-PLATFORM
We krijgen veel vragen vanuit scholen en directies rond het raadplegen van de gemotiveerde
verslagen in het IRIS-platform. De officiële overheidscommunicatie hieromtrent, nog voor
onze vorige externe nieuwsbrief, stond in Klasse/Schooldirect van 1 september via het
volgende artikel:
Minder papierwerk met nieuwe IRIS-Platform
Het IRIS-platform is de eerste stap naar een digitaal leerlingenpaspoort. Het versterkt de
samenwerking tussen scholen, CLB’s en ondersteuningsnetwerken rond leerlingen met
specifieke behoeften.
(Zorg)leraren of ondersteuners die via hun directeur toegangsrechten krijgen op Mijn
Onderwijs, kunnen voor de leerlingen van hun school inloggen en het gemotiveerd verslag
raadplegen.
Als je als school een toepassing hebt zoals smartschool, Broekx, Wisa is er een nieuw luik
voorzien waarin je dit Gemotiveerd Verslag/Verslag kunt raadplegen.
Als je als school een andere toepassing gebruikt voor leerlingvolgsysteem, dan moet je zelf
binnen de website van het IRIS-platform gaan (link: https://iris-platform.be/#/paspoort/home)
om de GV/V te gaan zien.
Daarvoor moet je als directie via Mijn Onderwijs rechten instellen voor uw leerkrachten of de
medewerkers die er inzage in moeten hebben– zie handleiding: https://irisplatform.be/assets/docs/Toekennen_Rol_IRIS-gebruiker_stap_voor_stap.pdf
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