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Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde
Met onze beste wensen voor een meerbelovend 2022, lijkt de herstart van het nieuwe jaar toch weer
wat hectisch te verlopen met betrekking tot eenduidige instructies van overheidswege rond de test- en
quarantainestrategieën binnen onderwijs.
Omdat de informatie over de contacttracing en test- en quarantainestrategie dagelijks snel wijzigt en
we hierop aansluitend niet telkenmale een nieuwe nieuwsbrief kunnen sturen verwijzen we voor onze
COVID-communicatie liefst in eerste plaats naar onze website (zie webpagina) waar de laatste
informatie telkenmale geactualiseerd staat. Het is belangrijk dat jullie weten dat we pas kunnen
communiceren nadat we de instructies hebben gekregen vanuit Sciensano en de Vlaams
Wetenschappelijk Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg. Vaak komen deze instructies later dan wat
er in de media wordt gecommuniceerd.
Uiteraard staan ook onze contacttracers steeds paraat om jullie van antwoord te zijn bij complexe
vragen.

Kris
INHOUD:
1. Nieuwe maatregelen COVID-19
2. Postcorona middelen CLB

1. CONTACTTRACING DOOR CLB
Het melden van een nieuwe index, besmette leerling of leerkracht gebeurd nog steeds via het
formulier.
Op de startpagina van de website staat één knop om onmiddellijk naar de afzonderlijk pagina te
gaan omtrent COVID-19 én de manier van werken m.b.t. contacttracing.
Op die webpagina staat per onderwijsniveau, per leerling / leerkracht een stroomdiagram
zodat het duidelijk is wie hoogriciso is en welke maatregelen er van belang zijn omtrent de
quarataine of teststrategie. Daar vind je ook de nodige brieven terug die kunnen
gedownloaden worden, zoals bv. brief verhoogde waakzaamheid bij 1ste bemestting in
basisonderwijs.
Neem steeds de brieven van de website en bekijk de stroomdiagrammen ook daar i.p.v. ze zelf
ergens te bewaren. Ze worden bij wijzigingen zo snel als mogelijk geüdatet door ons.

2. POSTCORONA MIDDELEN CLB
Voor dit schooljaar kregen de CLB’s extra middelen om in te zetten op “postcorona”
begeleidingen en trajecten. De hoge piekmomenten in de golfbewegingen noodzaken ons om
een gedeelte van deze extra personele middelen prioritair in te zetten voor contact tracing. Wat
zou kunnen leiden tot een vertraagde werking in het opvolgen van postcorona begeleidingen en
trajecten.
Gelieve hiermee rekening te willen houden als u een aanmelding doet. Dit is een tijdelijke
situatie. Zodra de piekmomenten voorbij zijn, kunnen deze personele middelen de kernteams
terug versterken in het op nemen van zorgvragen, begeleidingen en trajecten.
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