
 

  

 

 

 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 

We zijn twee maanden ver in het nieuwe schooljaar.  

De maatschappelijke coronaversoepelingen lieten zich duidelijk voelen, daarentegen gingen 
de besmettingscijfers de voorbije weken drastisch de hoogte in. De druk op onderwijs nam 
en neemt zienderogen toe. Doordat de test- en quarantaineregels voor schoolgaande jeugd 
op geen enkele manier in overeenstemming zijn met de algemene maatschappelijke situatie, 
stond niet alleen onze telefoon voor de contactopsporing al drie weken gloeiend heet, de 
volledige druk van de pandemie kwam des te meer bij de leerlingen te liggen.  

Aan de vooravond van het huidige schooljaar werd van hogerhand beslist om de reguliere 
werking als normaal te laten opstarten. Dit zou stilaan onhoudbaar geworden zijn, als de 
contactopsporing  niet met aangepaste instructies bijgestuurd zou zijn geweest door onze 
beleidsmakers. In het prioritaire belang van het leerrecht van onze leerlingen verwelkomen 
we wel het aangepaste test- en quarantainebeleid voor ons als CLB,  al valt er voor ons 
contacttracingteam nog enorm veel achterstallig werk in te halen, want het aantal 
aanmeldingen was de voorbije weken niet langer beheersbaar.  

We hopen dan ook, met wederzijds begrip voor elkaars complexe realiteit, dat we de 
samenwerking kunnen blijven aanhouden op de fundamenten van een goede wederzijdse 
verstandhouding, met veel moed en volharding, zoals we dit ook in de andere piekmomenten 
van de pandemie, tot nu toe samen hebben kunnen realiseren. 

Kris Supply. 

INHOUD:  

1. COVID-19: CLB en callcenter van de overheid 

2. Openingsuren CLB in de herfstvakantie en contacttracing 

3. Openingsuren CLB in de kerstvakantie en avondzitting 

4. Informatie moment project Upgrade 9 november  

5. Website Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) 

1. COVID-19: CLB EN CALLCENTER VAN OVERHEID 

 
Sprekende cijfers: 
 
De aanmeldingen voor CT zijn de voorbije weken exponentieel gestegen met 300%.   
Zie hieronder de veelzeggende grafieken van onze eigen absolute cijfers en het opvallend verschil 
tussen cijfers basisonderwijs en secundair onderwijs. 
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Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal besmette leerlingen in ons Trikant werkgebied tot 
200% boven het West-Vlaamse gemiddelde uitsteekt. Al vinden we hiervoor geen 

eenduidige verklaring, het is een vaststelling waar we niet naast kunnen kijken. 
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Druk op CLB en onderwijs neemt toe: 
 
Doordat de test- en quarantaineregels voor leerlingen op geen enkele manier meer in 
overeenstemming zijn met de algemene maatschappelijke situatie, komt de volledige druk van de 
pandemie bij leerlingen te liggen.  
 
Het leerrecht en het welbevinden van kinderen en jongeren komen in het gedrang.  
 
In ons CLB was het alle hens aan dek en de situatie is momenteel onhoudbaar zowel voor CLB als 
voor onderwijs.  
 
Vanaf 8/11 worden de maatregelen aangepast en komen meer tegemoet aan onze bezorgdheid. 
 

Begrip gevraagd: 
 
Het blijft zeer belangrijk om de besmettingsketens snel te doorbreken.  
Niet àlle ketens kunnen onderzocht of doorbroken worden, maar er kan veel bereikt worden met de 
focus op de besmette personen.  
Elke vermeden besmetting is een rem op de vierde golf (we moeten immers nog afwachten wat het 
effect op de ziekenhuisopnames en overlijdens zal zijn in onze grotendeels gevaccineerde 
bevolking). 
 
Als CLB moeten we de procedures en maatregelen volgen zoals deze vanuit de overheid 
worden opgelegd. Afwijkingen op deze regels kunnen enkel worden toegepast in samenspraak met 
de M-Spoc (= de verantwoordelijke COVID arts) die binnen de Eerstelijnszone de eindbeslissing 
neemt.  Momenteel blijven we de maatregelen toepassen van voor het overlegcomité van gisteren 
en dit van 27 oktober tot 8 november, waarna de nieuwe richtlijnen van kracht zullen zijn (zie 
verder).  
 
In de veelheid van onze aanmeldingen blijven we ook tijdens de vakantie een prioriteitsbeleid 
hanteren waar we onderscheid maken tussen dringend en minder dringend te nemen 
maatregelen versus vragen van ouders en scholen. Het kan daarom binnen de veelheid van vragen 
(voorbije weekend tot 115 nieuwe aanmeldingen positieve besmettingen..) lijken dat een vroege 
melding een laat antwoord krijgt.  
 
Wij blijven echter rekenen op jullie begrip en vertrouwen. 
 
 

Inzetten op de preventieve veiligheidsmaatregelen: 
 
We bereikten in onze regio een zeer hoge vaccinatiegraad van +/- 95% binnen onze (secundaire) 
scholen waarvoor ons groot respect. Maar dit blijkt niet voldoende. 
 
Het blijft de plicht van de scholen om de positieve indexen (leerlingen en leerkrachten) correct door 
te geven aan de preventieadviseur (en aan CLB contacttracers) 

We weten allemaal dat de quarantainemaatregelen tot een minimum herleid kunnen worden 
wanneer de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen maximaal toegepast worden.  
We moeten dus overwegen om de preventieve maatregelen weer strikter te durven toepassen…  
 

• Ventilatie  

• Afstand  (1.5 meter) 

• Mondmaskers (vanaf 8/11 weer verplicht ook voor 5de en 6de lj) 

• Handhygiëne  
 

Welke leerling stuur je best onmiddellijk naar huis + huisarts? 
Leerlingen die zichtbaar ziek zijn en koorts hebben (38,0°C en hoger) of zeer ernstig hoesten en 
problemen hebben met ademhalen gecombineerd met een ziek en ellendig gevoel. 
 
Wie kan je eventueel wél nog op school laten? 
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De leerlingen met een gewone verkoudheid (neusloop en beetje hoesten) – in deze situatie kan 
je eventueel vanaf het 5de leerjaar overwegen om het mondmasker te laten dragen. 

 

Opdracht School - CLB en opdracht Callcenter: 
  
School: de aanmeldingen  
 

• Weet dat het CLB alle meldingen van bevestigde indexen (met positieve PCR!) rechtstreeks 
krijgt via Zorgatlas. 

• Positief geteste leerlingen met zelftest moeten NIET aangemeld worden bij ons. 

• Omwille van de haalbaarheid voor onze CT’ers roepen we op om positieve besmettingen 
vanaf nu enkel online aan te melden via https://www.vrijclb.be/vrijclbtrikant 

• Telefonisch blijven we tijdens de kantooruren uiteraard bereikbaar voor alle vragen rond 
COVID-19.  

 
CLB: 

• CLB start de contacttracing enkel als we de officiële melding van Zorgatlas zien 
verschijnen in het CLB – leerlingdossier OF als een arts ons de bevestiging geeft van een 
positieve PCR test.  

• CLB doet de risicoanalyse van de aanmeldingen en brengt de hoogrisicocontacten + 
laagrisicocontacten in kaart en verzamelt de nodige gegevens.  

• CLB doet enkel de contactopsporing binnen de schooluren en binnen schoolmuren 

• School zorgt, in samenspraak met CLB-contacttracing-team, voor een algemene 
communicatie naar ouders en leerlingen. 
 

CALLCENTER: (nieuwe regeling door het snel stijgende aantal besmettingen) 

• Het Callcenter neemt enkel contact op met de index (= besmette persoon)  

• Het Callcenter neemt geen contact meer op met de hoogrisicocontacten 

• Hoogrisicocontacten zullen per sms van nummer 8811 verwittigd worden en via die sms 
de instructies krijgen over hun quarantaine en testverplichtingen.  
Het advies van Callcenter is het correcte advies. CLB kan dit niet wijzigen. 

• Mensen kunnen altijd zelf bellen naar het Callcenter 02 214 19 19 voor verduidelijking bij de 
sms. 

 

Nog dit: 
 
Aangezien de test- en quarantainemaatregelen kunnen verschillen naargelang de vaccinatiestatus of 
een eerder opgelopen besmetting, is er geen standaard quarantaineperiode meer die op ieder 
hoogrisicocontact van toepassing is.  
 
De nieuwe test en quarantainemaatregelen worden officieel vanaf 8 november toegepast: 

• leerlingen basisonderwijs worden enkel getest als ze symptomen vertonen. 

• de klas moet 1 week in quarantaine bij 4 of meer besmettingen op 7 dagen. 

• besmette leerlingen blijven altijd 10 dagen in isolatie vanaf dag vaststelling besmetting 
(huisarts bepaalt wanneer) 
 

2. OPENINGSUREN CLB IN DE HERFSTVAKANTIE ÉN CONTACTTRACING  

Tijdens de herfstvakantie zijn de drie vestigingen van Vrij CLB Trikant open en bereikbaar: 

- Van dinsdag 2 november  t.e.m. vrijdag 5 november 

- Openingsuren: van 8.30u tot 12u. en 13u. tot 17u. (vrijdag gesloten om 16u) 

 

Belangrijk i.v.m. permanentie contacttracing tijdens de herfstvakantie: 

Tijdens de herfstvakantie wordt er enkel in de voormiddag permanentie contacttracing voorzien.  

Op 1 november is Vrij CLB Trikant gesloten en wordt geen contacttracing voorzien. 

 

 

https://www.vrijclb.be/vrijclbtrikant
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3. OPENINGSUREN CLB IN DE KERSTVAKANTIE  

Het is nog ver, maar het kan mogelijk interessant zijn om dit al op te nemen in jullie 

communicatiekanalen. De voorziene bekendmakingsflyer volgt nog in een volgende nieuwsbrief. 

 

Net zoals vorig jaar is er terug een avondzitting voorzien, op de drie vestigingen op donderdag 23 

december van 16u tot 19u. De avondzitting is bedoeld voor ouders en leerlingen die vragen hebben rond 

hun studiekeuze.  Ook op vrijdag 24 december is het CLB open, van 8.30u tot 12.00u 

 

Tijdens de kerstvakantie zijn de drie vestigingen van Vrij CLB Trikant open en bereikbaar: 

- Van woensdag 5 januari  t.e.m. vrijdag 7 januari 

- Openingsuren: van 8.30u tot 12u. en 13u. tot 17u. (vrijdag gesloten vanaf 16u) 

 

4.INFORMATIEMOMENT PROJECT UPGRADE 9 NOVEMBER  

Ter herinnering en in navolging van de communicatie die is verricht door Annick Steyt (provinciaal 

coördinator Samen Tegen Schooluitval):  

Het nieuwe online informatiemoment dat door ons UpGradeteam wordt georganiseerd vindt plaats op 

dinsdag 9 november van 12.00u tot 13.00u.  

 

De uitnodiging werd door Annick Steyt begin vorige week verstuurd naar alle West-Vlaamse scholen met 

aanbod 2de en 3de graad BSO en de CLB’s tot wie deze informatiesessie zich specifiek richt.  

Het project zal nogmaals worden toegelicht vanuit praktisch oogpunt met oog op de samenwerking met 

onze UpGrade transitiecoaches. Naast wat cijfermateriaal van gelopen trajecten komen ondermeer het 

identificeren van potentieel vroegtijdige schoolverlaters door de school en de aanmeldingsmodaliteiten 

naar het project toe aan bod.   

Hierbij nogmaals de inschrijvingslink. 

 

5.WEBSITE ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING (OLB) 

Vorig jaar werd binnen CLB-Trikant werk gemaakt van een OLB-website, om leerlingen en ouders 
wegwijs te maken in het onderwijslandschap. 
We richten ons vooral naar leerlingen en hun ouders die op een belangrijk punt staan in hun 
studiekeuzeproces. 
 
We willen onder andere via deze weg hen zo goed mogelijk informeren over de mogelijkheden én tools 
aanreiken om hun keuzeproces in handen te nemen.  
Ook leerkrachten kunnen er heel wat informatie terugvinden om zowel te gebruiken in de klas, als in 
gesprek met individuele leerlingen, alsook om ouders te informeren. 
 
Op de website www.clbtrikant.be  kan je doorklikken naar deze OLB-website en per keuzemoment heel 
wat informatie terugvinden. 

 
 

 

https://www.vrijclb.be/images/Nieuwsbrieven/20211109_upgrade.pdf
https://forms.gle/Mfegz5TK7NAkewrYA
http://www.clbtrikant.be/

