Nieuwsbrief Vrij CLB Trikant
Schooljaar 2021-2022, nr. 7
december 2021

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde

Naar aanleiding van de beslissingen van het overlegcomité van vorige vrijdag sturen we jullie een
nieuwe nieuwsbrief met de geactualiseerde informatie.
Gelieve deze communicatie ook intern aan de belanghebbenden binnen uw school te willen
doorsturen. Met dank voor uw medewerking.
Kris Supply.
INHOUD:
1. Avondzitting + openingsdagen kerstvakantie
2. CLBch@t banner
3. Mailadressen 1ste kleuters
4. Meldingen prioriteiten contacttracing vanaf 03/12 en 08/12
5. Vergelijkende cijfers

1. AVONDZITTING + OP ENINGSDAGEN KERSTVAKANTIE
Binnenkort krijgen de leerlingen hun kerstrapport. Zoals steeds zullen er zich opnieuw oriënteringsvragen voordoen
met oog op een verdere studiekeuze.
Op het moment dat in de meeste scholen het oudercontact doorgaat, organiseren we in alle vestigingen een
avondzitting en dit op donderdag 23 december tot 19.00u.
Ouders en leerlingen die dit na het oudercontact wensen kunnen ofwel naar het CLB komen, ofwel een (al dan niet
digitale) afspraak maken rond hun studiekeuze.
Ook op vrijdagvoormiddag 24 december is het CLB open. In de namiddag zijn we gesloten.
Tijdens de kerstvakantie is ons CLB in alle vestigingen open op volgende dagen:
Woensdag 5 januari 2022 van 8.30u – 12.00u en 13.00u – 17.00u
Donderdag 6 januari 2022 van 8.30u – 12.00u en 13.00u – 17.00u
Vrijdag 7 januari 2022 van van 8.30u – 12.00u en 13.00u – 16.00u
In jullie digitaal platform kunnen jullie deze flyer online zetten om onze openingsuren Kerstvakantie en avondzitting
aan de leerlingen of ouders bekend te maken.

2. CLBCH@T BANNER
De CLBch@t heeft een nieuwe kleurrijke banner gemaakt voor de huidige periode tot en met de kerstvakantie.
Handig om deze toe te voegen aan jullie digitaal leerlingvolgsysteem (zoals bv. smartschool, …). Op deze manier
helpen jullie ons onze CLBch@t meer bekend te maken bij de leerlingen en ouders, waarvoor dank.

3. MAILADRESSEN 1 S T E KLEUTERS
Het systematisch contactmoment 1ste kleuters gebeurt (conform het decreet leerlingbegeleiding) samen met kleuter
en ouders in het CLB na persoonlijke uitnodiging. (*)
Om dit contactmoment samen met ouders te verwezenlijken, nodigen we ouders uit via mail en werken we met een
online afsprakentool. De ouders kunnen via deze tool een afspraak maken.
Als voorbereiding hierop, zal ons secretariaat binnenkort aan de school de vraag stellen om een lijst (in tabelvorm) te
willen opmaken van de 1ste kleuters (°2018) met de mailadressen van hun ouders.
In het schoolreglement hebben de ouders hiervoor eerder toestemming gegeven. De informatie-uitwisseling is op
deze manier conform het GDPR.
Met dank voor jullie bereidwilligheid.
(*) Het kan gebeuren dat er andere regelingen zijn voor dit systematisch contactmoment 1 KO (waarbij het toch klassikaal gebeurt).
Dit heeft dan te maken met onverwachte situaties rond COVID-besmettingen en de praktische regelingen rond afwezigheden
personeel en organisatie / infrastructuur. Dank voor jullie begrip.

4. MELDINGEN EN PRIORITEITEN CONTACTTRACI NG (VANAF 03/12/21 OF 8/12/21) .
Algemene info
Schooldirecties en Preventieadviseurs krijgen in een 1ste fase zeer vlot de meest recente info over de aanpassingen van
de maatregelen en de procedures COVID-19 binnen onderwijs.
➢ Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen: nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen
➢ Schooldirect: nieuwsbrief@schooldirect.be
➢ FAQ’s Onderwijs :
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-over-de-coronamaatregelen/coronaveelgestelde-vragen-en-antwoorden-basis-en-secundair-onderwijs#26821450-3ca4-437f-aa76-506c0d45a791
De aanpassing van de CT- procedures binnen ons CLB gebeuren pas nadat Onderwijs en Sciensano de officiële
wetenschappelijke richtlijnen, die voor ons richtinggevend zijn, met ons hebben gecommuniceerd (dit gebeurt in een 2de
fase en dus is er soms minimale vertraging).
Voor meldingen aan onze Contacttracing → ga naar www.clbtrikant.be → jullie vinden er:
➢
➢
➢

Onze richtlijnen voor contacttracing (vanaf 03/12/2021)
(deze richtlijnen worden steeds op de website aangepast op het moment dat ze operationeel zijn)
Het contactformulier voor meldingen van een index (leerlingen en personeel)
De vernieuwde brieven (te gebruiken vanaf 03/12/2021) voor de risicocontacten

Waarom horen jullie soms verschillende adviezen?
CLB doet enkel de CT van de besmettingen “binnen de schoolmuren – binnen de schooluren”.
CLB doet de CT conform de regelgeving Onderwijs en Sciensano.
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➢

➢

➢
➢

Kinderen < 12 jaar met HRC binnen de school
→ vallen onder de regels van Onderwijs (afwijkend van regels Sciensano)
(< 12 j worden enkel getest bij symptomen COVID -19).
Kinderen > 12 jaar binnen de school
→ vallen onder de regels van Onderwijs (wel conform de regels Sciensano)
Kinderen < 12 jaar met een HRC buiten de school
→ vallen onder de regels van Sciensano en Huisartsenvereniging.
Contacten met HRC binnen gezin (huishoudcontacten genoemd)
→ vallen onder de regels van Sciensano en Huisartsenvereniging.

Wat is er veranderd in onze richtlijnen sinds onze vorige 6de nieuwsbrief?
Kleuter- en lager onderwijs (wijziging vanaf 08/12/2021)
➢
➢

Melding aan CLB vanaf 2de index in de klas binnen 7 dagen (voorwaarde: link binnen klas)
Gelieve het formulier op onze website goed en volledig in te vullen (liefst niet telefonisch aub)
Tot 08/12 gelden voorlopig nog de huidige/vorige maatregelen (zie www.clbtrikant.be)

Secundair onderwijs ( > 12j) + schoolpersoneel
Nieuwe teststrategie voor HRC (test = PCR test)
➢
➢
➢

Geen test:
10 dagen Q na laatste HRC (= dag 0)
Volledig gevaccineerde HRC
1 test liefst op dag 5 (3-6) na laatste risicocontact
voor Q: volg de richtlijnen van Callcenter – zijn er vragen: contacteer CLB.
Niet (volledig) gevaccineerde HRC:
2 testen
1ste test gebeurt zo snel mogelijk (binnen 3 dagen na HRC)
2de test gebeurt 7 dagen na HRC
als de 1ste test niet binnen de 3 dagen kon gebeuren dan gebeurt de 2 de test zo snel mogelijk
voor Q: volg de richtlijnen van Callcenter– zijn er vragen: contacteer CLB.

Gewijzigde PRIORITEITEN in onze Contacttracing vanaf 06/12:
1.

2.

3.

Omwille van examenperiode:
•
Leerlingen Secundair Onderwijs
Omwille van klassluiting:
•
Leerkrachten Kleuter Onderwijs
•
Leerlingen Basis Onderwijs (3de besmetting in de klas/7dagen - vanaf 08/12 !! 2de besmetting met link
binnen klas)
•
Leerlingen Internaat
Leerkrachten Buitengewoon Onderwijs
Leerkrachten Basis Onderwijs/Leerkrachten Secundair Onderwijs (omwille van mondmaskerplicht)

4.VERGELIJKENDE CIJFERS
Wij waren zelf benieuwd naar de cijfers van de voorbije 3 maanden (schooljaar 21-22) en we hebben het gedurfd om
ze te vergelijken met die van vorig schooljaar (20-21).
De grafieken spreken voor zich.
De eerste grafiek toont alle indexen uit de scholen die horen bij CLB Trikant (leerlingen en
leerkrachten/schoolpersoneel). Het gaat over de schooljaren (20-21) en dit schooljaar (21-22)
➢
➢

De eerste 6 weken zijn het aantal meldingen gelijklopend in beide schooljaren.
Vanaf week 7 (midden oktober) zien we in 2021 een duidelijke stijging – dit fenomeen werd vorig schooljaar
ook gezien.
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o

➢

➢
➢

Oktober 2020 telde 200 indexen per week => er werden toen onmiddellijk maatregelen genomen met
een afkoelingsweek voor de herfstvakantie en dit had een zéér duidelijk effect op de
besmettingsgraad nadien.
o Dit jaar gebeurde er géén sluiting van basisscholen rond de herfstvakantie.
Eind november 2021 bereiken we ongeveer 1000 indexen/ week = 5 maal meer dan vorig jaar in de
piekperiode! In totaal behalen we nu, na 3 maanden contacttracing, 3422 indexen – dit in vergelijking met
vorig jaar 662 indexen (zelfde periode).
De factor 5 is ook hier terug te vinden.
Vorig schooljaar 2020-2021 was het eindtotaal 2.664 indexen.
Wij wachten nu wel op een vervijfvoudiging van ons budget voor de contacttracing … 😉

Aantal indexen (maand september-november)
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In de volgende grafiek zie je vergelijkende resultaten:
➢ Aantal positieve leerkrachten/personeelsleden (schooljaar 20-21 // schooljaar 21-22)
➢ Aantal positieve leerlingen (schooljaar 20-21 // schooljaar 21-22)
De viruscirculatie zit, ondanks de hoge cijfers bij personeelsleden, vooral bij onze leerlingen.
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Aantal positieve leerlingen / personeel (sept-nov)
20-21 // 21-22
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lkr 20-21

lkr 21-22
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Weeknummer (week 1 = eerste week van september)
Als we de besmette leerlingen bekijken per onderwijsniveau (BaO/BuBaO en SO/BuSO) dan zien we:
➢ dat de besmettingsgraad in het SO/BuSO die vorig jaar vroeg piekte, nu pas de laatste 2 weken zichtbaar
wordt.
➢ dat de besmettingsgraad in het BaO/BuBaO de eerste 2 maanden van dit schooljaar vergelijkbaar is met die
van vorig jaar.
➢ de enorme toename van de besmettingsgraad dit schooljaar startte in het BaO/BuBaO en pas sinds een 6-tal
weken later zichtbaar is in het SO/BuSO.
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Procentueel aantal besmette leerlingen
Basisonderwijs t.o.v. secundair onderwijs (sept-nov) - 20-21 // 21-22
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Het aantal leerkrachten/personeelsleden per onderwijsniveau kunnen we enkel weergeven in absolute aantallen (niet
in %).
De scholen verbonden aan CLB Trikant hebben ongeveer 62% leerkrachten in basisonderwijs t.o.v. 38% in secundair
onderwijs.
Het aantal besmette personeelsleden was vorig jaar hoog voor herfstvakantie - nu zien we de stijging pas na de
herfstvakantie.
Mogelijke verklaring kan zijn: de versoepelingen van de preventiemaatregelen in de maatschappij.
Duidelijk is dat de grote stijging die we zien in Onderwijs parallel verloopt met die in de brede maatschappij.
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Aantal besmette leerkrachten/personeelsleden per
onderwijsniveau
(sept - nov) - 20-21 // 21-22
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De besmettingscijfers voor CLB Trikant zijn hoog net zoals vorig jaar.

Procentueel aantal besmette leerlingen (per 2 weken)
t.o.v. totaal aantal leerlingen per referentiegroep
(20-21)

Procentueel aantal besmette leerlingen t.o.v. totaal
aantal leerlingen per referentiegroep
(21-22)
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In 20-21: de overheid geeft de data per 2 weken

Besmette lln West-Vlaanderen

Besmette lln Vrij CLB Trikant

In 21-22: de overheid geeft de data per week

In vergelijking met Vlaanderen en West-Vlaanderen blijven onze cijfers (van CLB Trikant) gemiddeld hoger.
Echte verklaringen hebben we niet, maar de experten buigen zich over dit fenomeen.
➢ Aan de vaccinatiegraad ligt het niet, want binnen onze Eerste Lijns Zone RITS + Midden WVL behalen we de
hoogste vaccinatiegraad van Vlaanderen.
➢ Wel is het zo dat binnen onze regio beduidend meer getest wordt
➢ … en wellicht ook een grondige en goede Contacttracing gedaan wordt…. “meten is weten” 😉
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Quote van de week...

Ventileren wordt in onderwijs verplicht
maar
niet van toepassing ten aanzien van
onze vlijtige en flexibele contacttracers....
😉
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