
 

  

 

 

 

 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 

 
Aan de vooravond van kerst, oud en nieuw sturen we jullie nog een laatste nieuwsbrief.  

Het jaar 2021 zullen we met spijt blijven herinneren als het tweede (derde school-)jaar in 

volle pandemie en beperkingen.   

Hoewel deze nog steeds niet bedongen is, we blijven ons, tegen heug en meug in, staande 

houden.  

Ik wens jullie de komende eindejaarsperiode voldoende momenten van geborgenheid, 

warmte met familie en al wie jullie dierbaar is. Dat we het nieuwe jaar met volle moed en 

herwonnen energie samen kunnen heraanvatten om onze jongeren hun broodnodige 

leefruimte en contacten te kunnen teruggeven en hun mentaal welbevinden te kunnen 

heropkrikken. Laten we hier een mooi, uitdagend samenverhaal van maken.  

Tot volgend jaar. 

Kris Supply. 

INHOUD:  

1. Aankomende infomomenten en ouderavonden in kader van onderwijsloopbaanbegeleiding 

2. Contacttracing in de afkoelingsweek en in de kerstvakantie 

3. De COVID-19 epidemie 

4. Wat hebben we geleerd – wat met de 5de Corona golf? 

5. De mogelijke rol van CLB bij de vaccinatie tegen SARS-CoV-2? 

6. Welgemeende kerstwens 

 

1. AANKOMENDE INFOMOMENTEN EN OUDERAVONDEN IN KADER VAN 

ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING 

Heel wat leerlingen staan terug voor een belangrijk keuzemoment in hun schoolloopbaan. Op 

verschillende manieren willen we de leerlingen en hun ouders informeren over de verschillende 

keuzemogelijkheden. We zetten aankomende initiatieven op een rij. 

1. Op stap naar het secundair onderwijs 
 

a. Infomoment voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies 

Op woensdag 12 januari 2022 organiseren we voor leerkrachten, 

zorgcoördinatoren en directies een digitaal infomoment waar we jullie wegwijs 

willen maken in het begeleidingsmateriaal dat gebruikt kan worden om leerlingen 

in de klas te informeren over het keuzeproces en de structuur van het secundair 

onderwijs. 

Het digitale infomoment gaat door van 13.30u – 15.00u.  

Via de contactpersonen van de school krijgt u nog een persoonlijke uitnodiging 

en link om hiervoor in te schrijven. 
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b. Digitale infoavonden voor ouders van leerlingen 6de leerjaar 
Op donderdag 27 januari en op dinsdag 1 februari organiseren we een 

digitale infoavond met live-chat om 18.00u en 19.30u. We geven informatie over 

de structuur en keuzemogelijkheden in het secundair onderwijs. De nadruk ligt 

vooral op de eerste graad.  

Via de school zullen ouders nog een uitnodiging en inschrijving ontvangen. 

  

2. ‘Wat na het secundair onderwijs’ – chatavonden voor ouders / leerlingen 

Tijdens klassikale infomomenten werden leerlingen uit het laatste jaar aso, tso 

geïnformeerd over het keuzeproces, over de verschillende (opleidings)mogelijkheden na 

dit schooljaar, over de structuur van het hoger onderwijs.  

Als CLB vinden we het belangrijk om ook ouders te informeren over deze stap. Daarom 

willen we onze website nog eens onder de aandacht brengen. Het onderdeel ‘jouw 

studiekeuze’ bevat heel wat informatie om ouders en leerlingen op weg te helpen om tot 

een goede keuze te komen.  

 

Ouders en leerlingen die na het bekijken van de filmpjes nog extra vragen hebben over 

de structuur en verschillende opleidingsmogelijkheden, kunnen zich inschrijven voor één 

van onze chatmomenten op dinsdag 18 januari 2022 en woensdag 26 januari 2022 

van 18.00u – 21.00u. Via de school zullen ouders/leerlingen nog een uitnodiging en 

inschrijving ontvangen. 

 

2. CONTACTTRACING IN DE AFKOELINGSWEEK EN IN DE KERSTVAKANTIE 

In de week voor de kerstvakantie is het voor het basisonderwijs belangrijk om rekening te 
houden met het volgende: indien er een noodopvang werd georganiseerd door de school moet 
er blijvend melding worden gemaakt van COVID- indexen binnen die opvang.  
Melding gebeurt via het formulier op de website.  
Ook bij een 2de index binnen de week zal de opvangbubbel in quarantaine geplaatst worden. 
 
Aangezien er binnenkort, binnen de schoolcontext geen risicocontacten meer zullen zijn,  wordt 
er voor het CLB Contacttracing(CT)- team een rustpauze voorzien: 
● Er gebeurt géén CT door CLB vanaf vrijdag 24/12 ‘s middags en ook niet tijdens het 

kerstweekend 25/12 – 26/12.  
● Op maandagvoormiddag 27/12 is er een beperkte CT permanentie voorzien.  
● Tijdens de kerstvakantie is het melden van indexen op gelijk welke manier NIET nodig.  

Het CLB krijgt immers alle meldingen over indexen via de zorgatlas.  

https://sites.google.com/clbtrikant.be/onderwijsloopbaan


3 

 

Deze meldingen worden door ons administratief verwerkt en geregistreerd in het 
leerlingdossier. 

 
Vanaf woensdag 05/01/2022 tot en met vrijdag 07/01/2022, kunnen tijdens de openingsuren 
van het CLB dringende COVID-gerelateerde vragen beantwoord worden door ons CT team - via 
info@clbtrikant.be of het formulier op website. 
 
Vanaf maandag 10 januari 2022 kunnen de scholen opnieuw aanmelden op de vertrouwde 
manier (via formulier op website). 

 

3.  DE COVID-19 EPIDEMIE 

Het alarmniveau voor COVID-19 is nationaal en voor alle gewesten/provincies nog steeds 

niveau 5 (= hoogste alarmniveau). Ook voor de komende dagen wordt er verwacht dat het 

niveau ongewijzigd zal blijven omdat er slechts een  licht dalende trend is in de nieuwe 

besmettingen en hospitalisaties. 

Bijkomend onderzoek rond Omikron bevestigt het groeivoordeel van deze variant ten opzichte 

van de Delta variant. Bovendien zijn we ook allen minder goed beschermd tegen de 

Omikronvariant na een voorgaande infectie of zelfs na een vaccinatie met 2 dosissen.  

Maar het gunstig effect van een 3de vaccin en het effect van goede preventiemaatregelen 

wordt wél sterk bevestigd. 

 

4. WAT HEBBEN WE GELEERD? WAT MET DE 5DE CORONAGOLF? 

Heel veel leerlingen en personeel werden de voorbije weken in Q gezet omwille van een 
COVID-19 besmetting of door een hoogrisicocontact. 
Heel veel kleuters, kinderen en jongeren hebben hierdoor hun sociaal contact op school en hun 
onderwijs gemist. 
We leren het virus steeds beter kennen en toch…moeten we ons voorbereiden op die 5de golf…  
 
Dit kunnen we doen door iedereen te informeren en te sensibiliseren voor COVID vaccinatie 
(zonder verplichting) 
Maar wat we ook geleerd hebben uit het voorbije jaar is dat een optimale preventie wonderen 
doet. 
Laat ons vooral dit laatste onthouden als één van onze betere voornemens voor 2022:  
 
➢ Ventilatie van de klasruimte 

⮚ Afstand van 1.5 meter – zoniet een mondmasker dragen 

⮚ Leerlingen uit verschillende klassen niet vermengen (klasbubbel) 

⮚ Handhygiëne  

⮚ NOOIT ziek naar school komen  
 

5. DE MOGELIJKE ROL VAN CLB BIJ DE VACCINATIE TEGEN SARS-COV-2? 

Graag willen we jullie nog meegeven dat wij geen vraag hebben gekregen vanuit de overheid 

om de jonge kinderen van 5-12 jaar te helpen vaccineren. 

We reiken als CLB-sector wel als partner de hand aan de vaccinatiecentra in de strijd tegen de 

pandemie. Zo doen onze lokale vaccinatiecentra een beroep op onze knowhow bij de uitwerking 

van hun draaiboek ‘vaccineren van kinderen’.  

De organisatie van de vaccinatiecampagne voor jonge kinderen van 5-11 jaar, die nu door de 

overheid werd beslist, wordt momenteel binnen onze Eerstelijnszones MWL en RITS verder 

uitgerold, maar het ligt nu al vast dat de COVID-vaccinaties door de vaccinatiecentra zelf zullen 

worden georganiseerd. 

mailto:info@clbtrikant.be
http://www.clbtrikant.be/
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Bedoeling is om alle jonge kinderen kort na de kerstvakantie een mogelijkheid - na toestemming 

van de ouders - tot vaccinatie aan te bieden.  

Voor eerstelijnszone MWVL zelf werd al beslist dat dit in eerste fase vanuit het 

vaccinatiecentrum zelf zal gebeuren (hoofdzakelijk op woensdagnamiddag en in weekend voor 

deze doelgroep). Slechts in tweede fase, wanneer nog niet alle kinderen zijn bereikt, zal een 

mogelijk beroep worden gedaan op medewerking van de basisscholen en via een parallel circuit 

via de huisartsen, om de vaccinatiegraad te helpen verhogen als dit nog nodig zou blijken.  

Voor de eerstelijnszone RITS ligt de uitrol en procedure nog niet volledig vast. Jullie zullen 

hiermee in verband blijvend op de hoogte worden gehouden. 

Bedoeling is dat vanaf volgende week  de kinderen al vanuit de vaccinatiecentra uitgenodigd 

zullen worden. 

 

EEN WELGEMEENDE KERSTWENS 

 

 

 

 

 


