
 

  

 

 

 

 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 
 

Op de valreep voor de nieuwe werkweek stuur ik jullie de meest recente richtlijnen voor een 

vlot verloop in de samenwerking met de contacttracing van ons CLB. Voortaan zullen onze 

richtlijnen ook centraal op de hoofdpagina staan van onze website: alle geupdate nieuws zal 

er in terug te vinden zijn, alsook de links naar de laatste geüpdate brieven, evenals een 

oplijsting van alle verstuurde externe nieuwsbrieven waarvan telkenmale de laatst 

aangepaste de meest correcte is. Inmiddels is ons contacttracing uitgebreid met twee extra 

medewerkers, die wel nog de tijd nodig zullen hebben om zich de knepen van het vak onder 

de knie te krijgen, maar hierin worden ze voldoende ondersteund. Het blijft onze prioriteit om 

onze wachtlijst zo kort mogelijk te maken en jullie zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.  

Gelieve deze communicatie ook intern aan de belanghebbenden binnen uw school te willen 

doorsturen. Met dank voor jullie medewerking. 

Kris Supply. 

INHOUD:  

1. MELDINGEN EN Prioriteiten contacttracing VANAF 29/11/21 

2. COVID-19 en vaccinaties / contactmomenten  

 

1. MELDINGEN EN PRIORITEITEN CONTACTTRACING VANAF 29/11/21 

Indexmeldingen (leerlingen en personeel) gebeuren via CONTACTFORMULIER op onze 

website (niet telefonisch).  

De vernieuwde brieven versie 26/11/2021 voor de risicocontacten vind je op onze website : 

www.clbtrikant.be 

Gelieve de oude versies te verwijderen en de versie van 26.11.2021 te gebruiken  

Op de brieven laagrisico contacten / hoogrisico contacten wordt voortaan ook de link geplaatst 

met de FAQ’s vanuit departement onderwijs zodat ouders zelf al heel wat antwoorden op 

vragen kunnen terug vinden.  

Nuttig kan zijn dat ook leerkrachten of medewerkers die betrokken worden in het COVID-beleid 

van de school ook zelf de brieven eens lezen en de achterliggende info vanuit de links op onze 

website.  

 

ONZE RICHTLIJNEN OP EEN RIJ: 

Meld enkel positieve indexen (leerlingen/personeel) 
✓ met PCR of antigeentest door apotheek / arts 
✓ zelftesten niet melden – TENZIJ bevestigd door huisarts 

 
Kleuter- en lager onderwijs: 

 
o 1ste tot en met 2de index in de klas binnen 7 dagen: beperkt aanmelden via formulier  

Wat kan je wel doen?  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFK0wkBOkzFBKU5vQ0dGwmnMdvdxkh0xkRURl6bK6BB3DJXw/viewform
http://www.clbtrikant.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFK0wkBOkzFBKU5vQ0dGwmnMdvdxkh0xkRURl6bK6BB3DJXw/viewform
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-> Brief verhoogde waakzaamheid meegeven (enkel bij 1ste besmetting) 
-> Bijkomende preventiemaatregelen:  

• Mondmaskers ook in klassen jonger dan L5 L6 

• Méér ventilatie – méér afstand (lesgeven in groter lokaal) 

• Klas in de bubbel houden 
 

o Vanaf 3de index in de klas binnen 7 dagen: WEL melden aan CT CLB.  
Volg de stappen op Contactformulier 
Wat doe je na overleg met CLB?  
-> Brief noodremprocedure 
Een klas in Q plaatsen doe je pas na melding en samenspraak met CT CLB! 
Zit de klas reeds in quarantaine: beperkt aanmelden via formulier 
 

o Personeelslid positief: WEL melden aan CT CLB 
Volg de stappen op het Contactformulier 
Wat doe je na overleg met CLB? 
-> Kleuteronderwijs: -> Brief hoogrisico basis 
-> Leerkrachten Lager Onderwijs met mondmaskers: -> Brief verhoogde waakzaamheid 
-> Leerkrachten Lager Onderwijs zonder mondmasker: -> Brief hoogrisico basis 
 

Secundair onderwijs 
 
o 1ste index in de klas: beperkt aanmelden via formulier (voorlopige procedure CLB 

Trikant) 
Wat kan je al doen?  
-> Brief laagrisico secundair 
 

o Vanaf 2de index in de klas binnen 7 dagen: WEL melden aan CT CLB 
Volg de stappen op het Contactformulier  
Wat doe je na overleg met CLB? 
-> Laag risico contacten: Brief laagrisico secundair 
-> Hoog risico contacten: In Q plaatsen en Brief hoogrisico secundair (datum aanpassen 
a.u.b.) 
Een klas in Q plaatsen doe je pas na melding en samenspraak met CT CLB! 
Zit de klas reeds in quarantaine: beperkt aanmelden via formulier 
 

o Index in internaat: WEL melden aan CT CLB 
Volg de stappen op het Contactformulier 
Wat doe je na overleg met CLB? 
-> Iedereen in leefruimte van index is een hoogrisico contact en gaat in Q 
-> Brief hoogrisico secundair (datum aanpassen a.u.b.) 
 

o Personeelslid positief: WEL melden aan CT CLB 
Volg de stappen op het Contactformulier 
Wat doe je na overleg met CLB? 
-> Leerkrachten met mondmaskers: Brief laagrisico secundair 
-> Leerkrachten zonder mondmasker: Brief hoogrisico secundair (datum aanpassen) 
 

ONS PRIORITEITEN IN DE CT: 
  

1. Leerkrachten kleuter onderwijs  
2. Leerlingen in BaO (3de besmetting in klas/7dagen) + Leerlingen uit internaat 
3. Leerkracht BaO + Leerlingen vanaf 2de  besmetting in Secundair Onderwijs. 
4. Leerkrachten Secundair Onderwijs 
5. Alle indexen uit BaO (indien < dan 3 in een klas / 7 dagen) worden gewoon administratief 

afgewerkt. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFK0wkBOkzFBKU5vQ0dGwmnMdvdxkh0xkRURl6bK6BB3DJXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFK0wkBOkzFBKU5vQ0dGwmnMdvdxkh0xkRURl6bK6BB3DJXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFK0wkBOkzFBKU5vQ0dGwmnMdvdxkh0xkRURl6bK6BB3DJXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFK0wkBOkzFBKU5vQ0dGwmnMdvdxkh0xkRURl6bK6BB3DJXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFK0wkBOkzFBKU5vQ0dGwmnMdvdxkh0xkRURl6bK6BB3DJXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFK0wkBOkzFBKU5vQ0dGwmnMdvdxkh0xkRURl6bK6BB3DJXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFK0wkBOkzFBKU5vQ0dGwmnMdvdxkh0xkRURl6bK6BB3DJXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFK0wkBOkzFBKU5vQ0dGwmnMdvdxkh0xkRURl6bK6BB3DJXw/viewform
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6. Alle 1ste indexleerlingen in het Secundair Onderwijs binnen de 7 dagen – die worden 
voorlopig administratief afgewerkt tot wanneer de contacttracing het toelaat om ook deze 
indexen weer op te nemen. 
 

 

2. COVID-19 EN VACCINATIES / CONTACTMOMENTEN 

 
De vraag hoeveel tijd je moet laten tussen je coronavaccin en andere vaccinaties keert 
regelmatig terug en geeft bij ouders ongerustheid  
 

• Er moet geen interval gerespecteerd worden tussen een niet levend vaccin en het 
COVID-19-vaccin.  

• Enkel voor levende vaccins moeten we 4 weken wachttijd respecteren OFWEL 
simultaan geven (in CLB gaat dit over het levend vaccin tegen Mazelen, Bof en 
Rodehond)  

Voor wetenschappelijk geïnteresseerden:  advies van HGR 
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9675-simultane-vaccinatie-covid-19#anchor-39969 
 

Voor onze vaccinatiesessies en systematische contactmomenten vragen we het volgende 
 

• Leerlingen met symptomen en leerlingen die beschouwd worden als hoog risico 
contact worden niet gevaccineerd en worden niet uitgenodigd voor contactmoment. 

• Het is verplicht om het mondmasker te dragen voor iedereen vanaf het 5de leerjaar 
tijdens contactmomenten en de vaccinaties door het CLB. 
 

 

 

 

https://www.health.belgium.be/nl/advies-9675-simultane-vaccinatie-covid-19#anchor-39969

