Houthalen, 19 oktober 2020
Betreft: leerlingen op onze school met een positieve coronatest
Beste ouder(s),
Het Coronavirus is helaas nog niet verdwenen, de cijfers van het aantal besmettingen in ons land tonen dat duidelijk. Ook in onze school kregen wij vandaag meldingen van kinderen die besmet zijn met
het Corona-virus. Met deze brief willen wij u, in alle eerlijkheid, hierover informeren.
Het is verder belangrijk om te vermelden dat deze leerlingen de besmetting allen opliepen buiten
onze schoolomgeving.
We kunnen ons voorstellen dat u hierover toch bezorgd bent en vooral wenst te vernemen wat het
effect op uw kind kan zijn.
Welke procedure volgt onze school bij meldingen van positieve testen bij onze leerlingen?
• De school meldt alle positief geteste kinderen en leerkrachten rechtstreeks aan de CLBarts, 7 dagen op 7!
• Het Vrij CLB zorgt voor het contactonderzoek en de beschermende maatregelen op school bij
een COVID positieve leerling of leerkracht.
• De richtlijnen kan u nalezen op www.VWVJ.be en op deze site.
• De CLB arts vertelt de school voor welke overige leerlingen er maatregelen genomen moeten
worden.
• Het CLB bezorgt de school brieven voor de klasgenoten van de besmette leerling/leerkracht.
• Alle andere leerlingen kunnen gerust zijn. Ze mogen gewoon naar school blijven komen en passen de algemene coronamaatregelen toe.
Er worden voortaan geen brieven meer verstuurd naar alle ouders van de school, maar enkel
nog naar de klasgenoten van de besmette leerling. Dit doen we omdat we u niet iedere keer
nodeloos ongerust wilen maken.
Zolang u dus als ouder niet opgebeld wordt of een specifieke brief ontvangt, hoeft u geen stappen
te ondernemen naar uw kind toe..
Indien u evenwel vragen hebt of bezorgd bent over de mogelijke invloeden op uw gezin (bv. Risicopatiënten, bejaarden, … ) dan kan u steeds terecht op de website van Vrij Clb Limburg.
Ouders stellen vaak vragen aan onze school over medische aangelegenheden van een kind (bv. mijn
kind heeft geen koorts maar hoest wel, ze heeft ‘snottebellen’, hij heeft een beetje keelpijn, …). Als
school kunnen we hier geen antwoord op geven, neem bij twijfel a.u.b. altijd contact op met uw huisarts!
Is een leerling ziek en wordt er door de huisarts beslist om een Coronatest af te nemen dan meldt u
dat aan de school.
Ik begrijp dat u als ouder angst heeft, maar angst is een slechte raadgever. Daarom vragen we aan
iedereen om de afgesproken maatregelen goed toe te passen op school, thuis en in alle andere contacten met familie, in sportclubs en in jeugdbewegingen. Hou een veilige afstand, was en ontsmet de

handen, respecteer de adviezen over de bubbelgrootte en vergeet zeker uw mondmasker niet. Voorzichtigheid is het enige wapen dat we tot nog toe hebben. Zo kunnen we samen vechten tegen dit
virus en hopen dat wij uiteindelijk zullen overwinnen.
Wat vertelt u aan uw kind?
Het is van belang om uw kind gerust te stellen. Vertel het daarom wat u via deze brief hebt vernomen.
Bij wie kan u terecht over deze brief?
Voor meer of andere vragen over deze brief kan u terecht bij de directie: 011/49 23 93 of directie@degriffel-hh.be
Meer informatie?
• Algemene info en veel gestelde vragen:
o www.info-coronavirus.be
o Heeft u nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
o Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders
• Informatie specifiek voor onze school:
o Algemene informatie Vrij CLB Limburg: www.vrijclblimburg.be/corona
o Dr. Benedikte Carpentier (CLB arts afdeling Houthalen)
Saviostraat 39
3530 Houthalen
011/52 52 05
o Specifieke vraag voor een CLB medewerker van uw afdeling:
https://www.vclblimburg.be/contact
Volgens de bevoegde instanties vormt deze nieuwe situatie op onze school geen verhoogd,
substantieel risico. Toch begrijpen we uw bezorgdheid en daarom willen we u steeds volledig en
transparant informeren. Dat gaan we in de toekomst ook blijven doen.

Met vriendelijke groeten,
William Theys (directie)

