
 

  

 

 

 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 

Het nieuwe schooljaar is nog maar anderhalve week op gang getrokken en het aantal aanmeldingen 
van positieve besmettingen met vragen naar contactopsporing blijt zienderogen snel te stijgen.  

Binnen de huidige context wensen we in de eerste plaats het prioritaire belang onderstrepen om blijvend 
te focussen op een goed onderbouwd schoolintern maatregelen- en preventiebeleid, zoals ook via de 
richtijnen vanuit de Vlaamse instellingen (departement, onderwijskoepels; VWVJ, sciensano, …) naar 
de scholen is gecommuniceerd. Al hebben we er alle vertrouwen in dat de scholen dit binnen hun 
zorgfase 0 en 1 goed indachtig zijn en toepassen. 

Inmiddels starten in CLB Trikant de reguliere systematische contactmomenten en vaccinaties terug op. 
De volledige heropstart van de reguliere CLB-werking  impliceert dat de bezetting van onze CT-werking 
dit schooljaar ten opzichte van vorig schooljaar noodgewongen werd afgebouwd. De beloofde 
“postcoronamiddelen” van Min. Weyts werden inmiddels ook aangewend voor de aanstelling van extra 
begeleiders voor leerlingen op  mentaal welzijn, al houden we nog wat extra middelen achter de hand, 
voor het geval er toch nog versterking nodig wordt voor de contactopsporing. 

Omdat er veel vraag naar is, vindt u  in deze nieuwsbrief bijkomend wat informatie over de 
aanmeldingsprocedure. In ieder geval blijven wij de vragen monitoren, om indien nodig, al dan niet extra 
personeel hiervoor aan te werven.  

Conform onze sectorale richtlijnen blijven aanmeldingen voor contactracing op ons CLB  mogelijk, maar 
wel tijdens de openingsuren, mits de hulp van de Covid-19-Callcentra,  al kunnen we geen garantie 
geven dat op iedere vraag een even snel antwoord kan worden verleend zoals dit vorig jaar het geval 
was. Op zondagnamiddag is er een beperkte bezetting en tussen 16u en 17u een telefonische 
permanentie voor dingende vragen tijdens het weekend. Bedoeling hiervan is om advies te geven over 
de eerste te nemen maatregelen al zal de contacopsporing op zich pas op maandag vanaf 8.30u kunnen 
aanvangen. 

Laten we hopen op een  uitdovende fase van de pandemie en vertrouwensvol rekenen op de groeiende 
vaccinatiegraad bij onze schoolgaande jeugd. Laten we blijvend onze schouders op constructieve wijze 
bijeenzetten om de verspreiding van het virus binnen de scholen te blijven helpen bestrijden, weliswaar 
met de nodige relativering waar nodig, vooral in het licht van de diverse wendingen die we het huidige 
maatregelenbeleid binnen de samenleving zien nemen.  Terwijl we, binnen de ons opgelegde richtlijnen 
zoveel mogelijk binnen de school- en klasmuren, onze gezamenlijke schouders zetten voor  het 
tegengaan van de verspreiding van het virus, moeten we ons bewust zijn dat  een volledige controle 
over wat er buiten de schoolmuren gebeurt binnen de huidige viraal-maatschappelijke ontwikkelingen, 
een onmogelijke zaak is en hierdoor ook onze eigen opdracht op haar limieten botst.  

Kris Supply, algemeen directeur 

INHOUD:  

1. Samenwerkingsovereenkomst school en CLB – inspiratielijst  

2. COVID-19: werking contacttracing CLB 

3. Geruchten en weigeringen: een nieuw (postcorona) fenomeen? 

1. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOOL EN CLB - INSPIRATIELIJST 

Jaarlijks worden de afspraken tussen school en CLB i.v.m. de leerlingenbegeleiding vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst. De school neemt hiertoe het initiatief. CLB Trikant maakte een 

inspiratielijst op om de CLB-medewerker hierbij te ondersteunen. We willen deze inspiratielijst via deze 

nieuwsbrief ook aan de scholen bezorgen omdat dit ook voor de school helpend kan zijn.  

Deze inspiratielijst vind je hier.  

In de inspiratielijst wordt ook verwezen naar bijlagen die een bepaald aspect van de samenwerking 

uitgebreider beschrijven. Deze bijlagen zijn te vinden op onze website, zie deze link. 
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https://www.vrijclb.be/images/Scholen/Samenwerkingsovereenkomst/20210901_inspiratielijst_samenwerkingsovereenkomst_school_clb.pdf
https://www.vrijclb.be/vrij-clb-trikant/bijlagen-samenwerkingsafspraken
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2. COVID-19: WERKING CONTACTTRACING CLB 

De Contactopsporing in CLB werd vanaf september anders georganiseerd. Dit omwille van de heropstart 

van onze reguliere werking én de hogere vaccinatiegraad én de vernieuwde maatregelen vanuit de 

overheid. 

 

We vatten hieronder kort nogmaals de werking samen: 

 

Melding COVID-19 of vraag omtrent COVID-19 vanuit de school is mogelijk: 

- Tijdens op de openingsuren: telefoneren naar nummer van de vestiging 

o Tielt: 051/42.66.42 

o Roeselare: 051/25.97.00 

o Izegem: 051/30.13.61 

 

Dus tijdens de openingsuren liefst niet rechtstreeks bellen naar de vestigingsdirecteur en 

de artsen of verpleegkundigen die vorig schooljaar de contacttracing deden. 

 

- Buiten de openingsuren, na 17u én in het weekend. 

o Meldingen via dit online formulier  

o Voor ‘dringende’ vragen in het weekend is er één uur telefoonpermanentie op zondag 

tussen 16u - 17u op het nummer: 0490/44.27.46 Niet meer rechtstreeks bellen naar de 

vestigingsdirecteur.  

o In het weekend gebeurt de CT door CLB als volgt: 

▪ We ontvangen de gegevens van de index én we geven korte feedback 

▪ De effectieve contacttracing zelf gebeurt op zondag of op maandag afhankelijk 

van de dringendheid 

o Bij hoogdringende nood kunnen, zoals steeds, de vestigingsdirecteurs worden 

opgebeld. 

   

In beide gevallen kunnen jullie ons CT team helpen door: 

- Vooraf het formulier te laten invullen door de positieve leerling of leerkracht 

- Alle contacten van de index in kaart te brengen via dit document 

Dit alles mail je altijd (binnen openingsuren of buiten de openingsuren) door naar info@clbtrikant.be  

 

Preventief kan de school aan de betrokken klas vragen om in de klas het mondmasker te dragen en 

in de eetzaal de afstandsregels toe te passen tot de contacttracing is gebeurd (om bijkomende 

hoogrisicocontacten te vermijden). 

 
Sinds vrijdag 10/9/21 wijzigde de procedure voor onze CLB-opdracht zelf ook.  
De HRC leerlingen zullen - na de contactopsporing door het CLB - opgebeld worden door de callcentra.  
 

De nieuwe CLB-procedure ziet er als volgt uit: 

• School meldt aan bij CLB via de bovenstaand aangegeven weg. 

• CLB blijft de risicoanalyse van de aanmeldingen vanuit school doen: ze brengt de 
hoogrisicocontacten in kaart en verzamelt de nodige gegevens. Dit gebeurt tijdens de CLB-
oepningsuren. 

• School zorgt hierna voor een algemene communicatie in samenspraak met de CLB-contacttracer 
zodat de verstuurde PCR-codes niet als een verrassing bij de hoogrisicocontacten komen. 

• CLB maakt in het leerlingendossier de hoogrisicocontacten aan. 

• Vanuit het CLB-leerlingendossier wordt er automatisch een ticket aangemaakt voor verwerking 
door de callcenters. CLB maakt zelf geen PCR-codes meer aan. 

• Het callcenter belt voortaan de hoogrisicocontacten zelf op en informeert hen, rekening houdend 
met de specifieke situatie (bv. vaccinatiestatus). 
 

Onze werking mbt contactopsporing staat ook op onze website vermeld, samen met een aantal 

interessante websites voor de ouders // voor de scholen // voor de artsen en professionelen. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrJc9XPxb1YixuFNUAnDMHd2sKM87D9QQawTxly9ATUUrBVg/viewform
https://www.vrijclb.be/images/CONTACTTRACING_FORMULIER.docx
https://www.vrijclb.be/images/OPLIJSTING_CONTACTEN_2022.docx
mailto:info@clbtrikant.be
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3. GERUCHTEN EN WEIGERINGEN: EEN NIEUW (POST CORONA?) FENOMEEN 

Wij ontvangen dit schooljaar af en toe kennisgevingen van ouders (per mail, telefoon of via aangetekend 

schrijven) met de melding dat ze geen-toestemming geven voor ofwel screening en/of vaccinatie 

COVID-19 (en andere ) –ofwel geen toestemming voor (niet) medische handelingen en medische 

experimenten en testprocedures.  

 

Zij vragen hierbij: 

• een wijziging in de individuele gezondheidsfiche van de leerling in het schooldossier 

• een addendum aan het schoolreglement 

• een ondertekende verklaring van de CLB arts. 

 

Hoe reageren wij als CLB hierop? 

 
Wij nemen altijd persoonlijk telefonisch contact met deze ouders om te bevestigen dat we de 

boodschap goed ontvangen en aandachtig gelezen hebben.  

Wij stellen hen gerust dat wij nooit medische testen of vaccinaties uitvoeren zonder toestemming 

van de ouders en/of de mature leerling. Nu niet, maar ook in het verleden niet. 

Er doen geruchten de ronde die beweren dat CLB dit wel doet – die geruchten zijn onjuist. 

Wij registreren de vraag in het leerlingendossier van hun kind. 

 

Wij geven ook een verduidelijking over onze werking en verwijzen naar de regelgeving via mail.  

(indien ouders een schriftelijk antwoord eisen, bezorgen we hen onze eigen info via een ondertekende 

brief) – Wij ondertekenen het kennisgevingdocument van de ouders niet omwille van de onjuiste info over 

onze werking. 

 

Vaccinaties door CLB en procedure voor toestemming  

 

Een CLB geeft aan jongeren en hun ouders bij elk medisch contactmoment advies over de nodige 

vaccinaties.  

Een CLB  dient vaccins enkel toe met een geïnformeerde toestemming van de ouders of van de 

mature leerling. Deze informatie moet duidelijk zijn voor de ouders en de mature leerlingen.  

Een mature leerling (= leerling die in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn belangen) zal nooit 

tegen zijn wil gevaccineerd worden (zelfs al is er toelating van de ouders).  

COVID-19 vaccinatie is momenteel geen opdracht voor CLB. Het vaccin tegen COVID-19 is trouwens 

niet verplicht.  

 

Het is wel veiliger om je te laten vaccineren dan om het niet te doen.  

https://www.watwat.be/vaccin/wat-als-ik-geen-vaccin-wil 

 

Systematische contactmomenten 
 
De contactmomenten zijn wél verplicht maar gebeuren met respect voor de rechten van kinderen en 
jongeren en gebeuren nooit op een dwingende manier.  
De overheid bepaalt de leeftijd voor deze contactmomenten en bepaalt wat er zeker aan bod moet 
komen.  
De leerlingen worden in hun schoolloopbaan 5 keer uitgenodigd voor dit contactmoment.  
Er zijn een reeks vastgelegde onderzoeksitems, maar eender welke zorg of vraag kan op dat 
contactmoment aan bod komen.  
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/systematisch-contact-medisch-onderzoek-en-vaccinaties 

Heb je ondanks de verplichting toch bezwaren tegen dit onderzoek? 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/systematisch-contact-medisch-onderzoek-en-vaccinaties#bezwaren 

 

 

 
 

https://ikbendaar.be/twijfel/1808
https://www.watwat.be/vaccin/wat-als-ik-geen-vaccin-wil
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/systematisch-contact-medisch-onderzoek-en-vaccinaties
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/systematisch-contact-medisch-onderzoek-en-vaccinaties#bezwaren

