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Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde

Naar aanleiding van de gewijzigde richtlijnen voor de contactopsporing vanaf morgen 8
november in het (basis-) onderwijs stuur ik jullie, in samenspraak met ons medisch / CT
team, volgende update door. Gelieve deze communicatie ook intern aan de
belanghebbenden binnen uw school te willen doorsturen. Met dank voor uw medewerking.
Kris Supply.
INHOUD:
1. Aanpassingen richtlijnen voor -12 jarigen
2. Permanentie contacttracing CLB - aanmeldingsprocedure

1.AANPASSINGEN RICHTLIJNEN VOOR -12 JARIGEN

Leerlingen ouder dan 12 jaar: ! Geen veranderingen
Leerlingen en kinderen jonger dan 12 jaar (kleuter en lager)
• Worden enkel getest wanneer ze symptomen van COVID-19 vertonen.
• Bij een hoogrisicocontact (= HRC) worden ze op de hoogte gebracht via sms.
Ouders kunnen doorverwezen worden naar de nieuwe self assessment test van de
federale overheid.

Vanaf 1 tot 3 indexleerlingen in de klas
•

De ouders van de leerlingen met LRC in de klas krijgen een brief waarin gedurende 14
dagen een verhoogde waakzaamheid wordt aanbevolen.
(zie brief verhoogde waakzaamheid)
School mag deze brief zelf versturen – CLB wordt op de hoogte gebracht per mail

Vanaf 1 index in een leefgroep van een internaat
•
•

De volledige leefgroep gaat gedurende 7 dagen in quarantaine.
Hierbij is dag 0 de dag waarop het testresultaat bekend is. Dag 1 van de quarantaine
start de dag daaropvolgend.
• De ouders van die leerlingen krijgen een brief om hen hiervan op de hoogte te brengen.
(zie brief internaat)
Eerst is een overleg met CLB nodig

Vanaf 1 index in een klasgroep tijdens een meerdaagse uitstap met overnachting
•
•

De volledige klas gaat gedurende 7 dagen in quarantaine.
Hierbij is dag 0 de dag waarop het testresultaat bekend is. Dag 1 van de quarantaine
start de dag daaropvolgend.
• De ouders van die leerlingen krijgen een brief om hen hiervan op de hoogte te brengen.
(zie brief meerdaagse uitstap)
Eerst is een overleg met CLB nodig

Vanaf 4 of meer indexleerlingen in de klas binnen de 7 dagen

•
•

De klasgroep gaat gedurende 7 dagen in quarantaine.
Hierbij is dag 0 de dag waarop het testresultaat bekend is. Dag 1 van de quarantaine
start de dag daaropvolgend.
• De ouders van de leerlingen krijgen een brief om hen hiervan op de hoogte te brengen.
(zie brief noodremprocedure)
Eerst is een overleg met CLB nodig
• De onderwijsprofessionals die de voorbije 48 uur gedurende meer dan 15 minuten in
een binnenruimte, zonder mondmasker of op minder dan 1,5 m afstand in contact
kwamen met de klasgroep(en), worden als hoogrisicocontact beschouwd en laten zich
testen conform de regels die gelden in de brede maatschappij.

Leerkracht test positief in het lager onderwijs
Er wordt een beperkt contactonderzoek gedaan.
• Alle kinderen zijn laagrisicocontact LRC:
o Wanneer de leerkracht een mondmasker droeg, de afstand van 1,5 m kon
bewaren en er goede ventilatie is
o Er moeten er geen maatregelen worden genomen.
• Alle kinderen zijn hoogrisicocontact HRC:
o Wanneer de leerkracht geen mondmasker droeg en/of geen afstand kon
bewaren
o De leerlingen gaan gedurende 7 dagen in quarantaine.
o Hierbij is dag 0 de dag waarop het testresultaat bekend is. Dag 1 van de
quarantaine start de dag daaropvolgend.
o Deze periode kan voor de kinderen niet worden ingekort.
o De ouders van die leerlingen krijgen een brief om hen hiervan op de hoogte te
brengen.
(zie brief noodremprocedure)
Eerst is een dringend overleg met CLB nodig
o Voor onderwijsprofessionals kan deze periode worden ingekort conform de
regels zoals ze gelden in de brede maatschappij.

Leerkracht (kindbegeleider) test positief in het kleuteronderwijs
Alle kinderen zijn hoogrisicocontact HRC:
• De klasgroep gaat gedurende 7 dagen in quarantaine.
• Hierbij is dag 0 de dag waarop het testresultaat bekend is. Dag 1 van de quarantaine
start de dag daaropvolgend.
• Deze periode kan voor de kinderen niet worden ingekort.
• De ouders van die leerlingen krijgen een brief om hen hiervan op de hoogte te brengen.
(zie brief noodremprocedure)
Eerst is een dringend overleg met CLB nodig
• Voor onderwijsprofessionals kan deze periode worden ingekort conform de regels zoals
ze gelden in de brede maatschappij.

ALLE BRIEVEN OP EEN RIJTJE
•
•
•
•
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2.PERMANENTIE CONTACTT RACING CLB - AANMELDINGSFORMULIER
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Hieronder volgt kort nog eens de werking van de contacttracing door het CLB:
Melding COVID-19 of vraag omtrent COVID-19 vanuit de school is mogelijk:
•

•

Tijdens op de openingsuren:
o Via contactformulier: om zoveel mogelijk de contacttracing te kunnen waarborgen
vragen we om steeds de meldingen via het contactformulier door te sturen.
Meldingen van leerlingen of leerkrachten met een positieve zelftest worden niet
opgenomen voor contacttracing tenzij ze door een arts als positief werden
bevestigd. Onbevestigde zelftesten moeten dus niet gemeld worden.
o Telefoneren naar nummer van de vestiging:
Gelieve enkel te telefoneren voor hoogdringende vragen
Tielt: 051/42.66.42
Roeselare: 051/25.97.00
Izegem: 051/30.13.61
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

•

In het weekend gebeurt de CT als volgt:
o We ontvangen de gegevens van de indexen gedurende het ganse weekend
o We prioriteren de meldingen naar dringendheid en verwittigen de schooldirectie
indien medewerking wordt gevraagd.
o De effectieve contacttracing zelf gebeurt op zaterdag, zondag of op maandag
afhankelijk van de dringendheid en de hoeveelheid casussen die we binnen krijgen.

•

Bij hoogdringende nood kunnen, zoals steeds, de vestigingsdirecteurs worden
opgebeld.

Als school 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

Graag ook extra aandacht voor de preventieve maatregelen:
➢ Afstand van 1.5 meter!
➢ Mondmasker tenminste vanaf 5de en 6de leerjaar - enkel bij rondlopen en bij
onvoldoende afstand en ook zoveel mogelijk voor leerkrachten.
➢ Ventilatie van de klasruimte!!!
➢ Handhygiëne
➢ Kom NOOIT ziek naar school
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