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Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde
Voor deze nieuwsbrief hadden we gehoopt even geen coronanieuws te moeten opnemen, maar
jammergenoeg werden we naast het andere nieuws toch genoodzaakt om enkele resumerende passages
hiermee in verband op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Kris
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Doorlichting Vrij CLB Trikant
Ontmoetingsdagen gaan niet door =>alternatief informatiemoment
Nieuwe COVID-19 maatregelen
COVID-rapport: terugblik 1ste trimester

1. DOORLICHTING VRIJ CLB TRIKANT
Midden vorige week kregen we het bericht dat we tussen 4 en 15 maart zullen worden
doorgelicht. Volgend thema staat centraa in de focus: de gelopen HGD-trajecten die in
samenwerking met onze scholen uitmonden in een HGD-verslag, een gemotiveerd Verslag of
Verslag, met in begrip van de kwaliteitsontwikkeling, onze dienstverlening, het versterken van
de schoolteams hierin, alsook de toepassing van de CLB-werkingsprincipes multidisciplinair,
proactief, subsidiair werken en het belang van de leerling.
De onderwijsinspectie meldde ons dat ze ter voorbereiding van onze doorlichting aan alle
scholen van ons CLB-werkgebied een vragenlijst hebben opgestuurd en voorgelegd.
Bij deze zou ik graag een warme oproep willen doen om opvolging te willen geven aan hun
vraag om deze vragenlijst in te vullen. Tijdens de doorlichting zelf zullen naar aanleiding van de
casussen die zullen geïnspecteerd worden, scholen (zoco’s of leerlingenbegeleiders,
ondersteuners) mee uitgenodigd worden. De scholen die geselecteerd zijn van waaruit de
casuïstiek zal worden doorgelicht, zullen door ons in de loop van eind volgende week hiervan
op de hoogte worden gebracht
In aanloop van de voorbereidingen van deze doorlichting wil ik graag expliciet een dringende
oproep willen doen aan onze scholen die dit alsnog niet hebben gedaan, om de
samenwerkingsafspraken met ons CLB voor dit schooljaar zo snel als mogelijk te willen
bezorgen. We begrijpen dat de gelegenheden voor de administratieve verwerking ervan binnen
deze tijden niet steeds voorhanden zijn geweest, maar weet dat de samenwerkingsafspraken,
waarvan de regie bij de scholen ligt, één van de erkenningsvoorwaarden is en het eerste
instrument is waar de onderwijsinspectie bij een doorlichting van de samenwerking school-CLB
naar grijpt.

2. Ontmoetingsdagen SCHOOLCLB gaan niet door =>alternatief informatiemoment
Begin september kondigde het CLB via de nieuwsbrief aan om ontmoetingsdagen met de
scholen te organiseren.
Toen gingen we er van uit dat een in vivo ontmoeting met onze scholen in maart zou kunnen
doorgaan, een eerst ontmoeting na de fusie op 1 september 2019.
De huidige maatregelen en inmiddels ook de geplande CLB-doorlichting laten echter niet toe
om een in vivo ontmoeting te kunnen organiseren, vandaar mag u de vooropgstelde data (zie
hieronder) schrappen uit jullie agenda.
➢

➢

➢

Vestiging Izegem:
1. SO: maandagvoormiddag 7 maart 2022
2. BaO/ BuBao: vrijdagvoormiddag 11 maart 2022
Vestiging Tielt:
1. SO/BuSO: woensdagvoormiddag 9 maart 2022
2. BaO/BuBaO: vrijdagvoormiddag 18 maart 2022
Vestiging Roeselare:
1. BaO/BuBaO: woensdagvoormiddag 23 maart 2022 en maandagvoormiddag 28 maart
2022.
2. SO/BuSO: vrijdagnamiddag 25 maart 2022

We organiseren eind april – begin mei een alternatief digitaal infomoment. Een informatieve
sessie voor zover er belangrijke informatie is om mee te delen.Tegen dan gaan we ook al meer
aan de slag kunnen met de aanbevelingen vanuit ons doorlichtingsverslag.
De effectieve data, van de digitale infosessie, worden vastgelegd voor de paasvakantie. Dit zal
een informatiemoment zijn van maximum anderhalf uur.

3. NIEUW E COVID MAATREG ELEN
De officiële communicatie van het departement Onderwijs en Vorming
•
•
•

Blijf maximaal inzetten op de veiligheidsmaatregelen:
Ventileren (CO2 meter) – Mondmaskers vanaf 6 jaar – Beperken van de fysieke contacten
Wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen.
Wie besmet is, gaat in isolatie

Communiceer open over de besmettingen binnen je school.
Ouders, leerlingen en personeel hebben baat bij een transparante communicatie.
Deze brief kan gebruikt worden als leidraad.

Heeft een leerling (of personeelslid) op school symptomen die kunnen wijzen op COVID19?
Verwittig eerst de ouders van de leerling.
Isoleer de leerling of het personeelslid in een aparte ruimte in afwachting dat ze naar huis gaan.
➢ Het personeelslid of (de ouders van de) leerling nemen diezelfde dag contact op met de huisarts.
De huisarts beslist wanneer de leerling terug naar school mag en schrijft een afwezigheidsattest
De school respecteert het attest/beslissing van een (huis)arts.
OF
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➢

Het personeelslid of (de ouders van de) leerling doen een PCR test na invullen van de zelfevaluatietest
die een code bezorgt waarmee een test kan aangevraagd worden.
De symptomen die in aanmerking komen zijn:
• Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is, zoals bijvoorbeeld na
vaccinatie.
• Hoesten of problemen met ademhalen. Als de leerling of het personeelslid gekend is met deze
klachten, kan hij/zij wel naar school, tenzij de symptomen plots verergeren.
• Verkoudheid én de leerling voelt zich ziek, denk aan:
➢ spierpijn, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn, geen eetlust.
• Niet goed meer kunnen ruiken of proeven.
Leerlingen met enkel klachten van “een gewone verkoudheid” mogen naar school als ze zich niet
ziek voelen. Verkoudheid = neusloop eventueel met niezen of een kuchje.
(wel aanbeveling voor kinderen en jongeren ook bij een ‘gewone verkoudheid’ een zelftest te doen)

Wat met zelftesten voor leerlingen?
Het afnemen van een zelftest wordt aanbevolen, maar kan niet verplicht worden.
➢ Zelftesten worden thuis afgenomen, niet op school.
➢ Het resultaat van de zelftest mag niet opgevraagd worden door de onderwijsinstelling (privacy).
➢ Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen.
➔ Bij een positieve zelftest blijft de leerling/onderwijspersoneel thuis en vraagt een code aan via het
nummer 02 214 19 19. Na een PCR-test of een test bij een huisarts of apotheker wordt de besmetting
bevestigd. Blijf thuis tot je het resultaat van die test kent.

Wat met asymptomatische leerlingen met een HRC binnen gezin of internaat (beslissing
huisarts/call center)
Leerlingen basisschool
➢ Mogen wél naar school en de opvang komen, maar mogen 10 dagen geen hobby’s of andere
activiteiten doen.
➢ Regelmatig een zelftest doen wordt aangeraden.
➢ Bij symptomen onmiddellijk thuisblijven en laten testen.
Leerlingen secundair
➢ Mogen naar school blijven gaan als ze gevaccineerd zijn of een herstelcertificaat < 5 maand hebben.
➢ Moeten in quarantaine als ze niet of onvolledig gevaccineerd zijn (de quarantainemaatregelen zoals
in de brede maatschappij).
Voor internaat zijn de HRC brieven te vinden op onze website.
Het quarantaineattest voor leerlingen waarvan je niet weet of ze gevaccineerd zijn én de leerlingen die niet
volledig gevaccineerd zijn:
➢ Als internaat kan je die leerlingen doorgeven aan het CLB. Het CLB geeft deze leerlingen door als
hoogrisicocontact (HRC). Zij krijgen dan een quarantaineattest via het digitaal systeem van de overheid.
➢ Als internaat kan je die leerlingen ook zélf inbrengen als HRC, net zoals een leerling dat zelf kan doen
via een tool op “Mijn gezondheid https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/”. Op die manier krijgen de
leerlingen die in quarantaine moeten automatisch een attest.
➢

Wat met personeelsleden onderling?

Aan besmette personeelsleden wordt gevraagd om hun nauwe contacten met andere personeelsleden door
te geven in de online tool OF om hun nauwe contacten door te geven via de arbeidsgeneeskundige dienst
verbonden aan hun school.
Personeelsleden die in contact gekomen zijn met een besmette persoon volgen de quarantainemaatregelen
zoals in de brede maatschappij.
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➢

CLB doet geen CT meer

Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij
onderwijspersoneelsleden.
Er is geen contactopsporing meer in onderwijs.
Voor contacten buiten de school gelden de regels van de contactopsporing in brede maatschappij.
In verband met de internaten nemen we ze zo vlug mogelijk contact op voor de verdere concrete aanpak.
We blijven beschikbaar voor onze scholen en leerlingen om hen verder te ondersteunen.

4. COVID-rapport: terugblik 1 s t e trimester
Net zoals vorig schooljaar, houdt ons Vrij CLB Trikant, de eigen COVID-19 cijfers nauw bij. Hier worden ook
andere cijfers aan toegevoegd waardoor er wekelijks grafieken per onderwijsniveau (BaO – SO) als per
vestiging uitgetrokken worden om tijdens de samenwerking met de eerstelijns zones te bekijken.
Van alle COVID-19 meldingen van het 1ste trimester werd volgend rapport opgemaakt. Het omvat een
analyse van dit schooljaar, maar ook een terugblik naar vorig schooljaar.
Uit de cijfers van oorbij maand, zien we in de Trikant cijfers al een daling, in tegenstelling tot de algemene
cijfers in de samenleving, al bereiken we ook daar geleidelijk aan een plateau.
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