
 

Houthalen, 25 oktober 2020 

 

Betreft: positieve testuitslag COVID- 19 bij een klasgenoot van uw kind 

 

Beste ouder(s), 

  

In onze school werd opnieuw een besmetting bij een leerling uit klas 3B vastgesteld. De 

besmette leerling vertoont gelukkig enkel milde symptomen en krijgt de nodige 

verzorging.  

 

Onze school heeft meteen het CLB hierover geïnformeerd zodra we het nieuws 

vernamen.  

 

We kunnen ons heel goed voorstellen dat u hierover bezorgd bent en vooral wenst te 

vernemen wat het effect op uw kind kan zijn. Daarom zal het CLB u ook telefonisch 

contacteren en u ook een brief sturen met concrete richtlijnen. Het CLB gaat u dus 

verder informeren over wat u als ouder concreet moet doen. 

 

Welke maatregelen moeten er nu genomen worden?  

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is bezig met een contactonderzoek. Dat 

gaat na met wie de besmette leerling allemaal contact heeft gehad op school. 

Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de leeftijd van de besmette persoon, de 

duur en de intensiteit van een contact) neemt men andere maatregelen. Er wordt hierbij 

een onderscheid gemaakt tussen nauwe en oppervlakkige contacten.  

 

In deze klas heeft nu voor de tweede maal een leerling positief getest voor COVID- 19. 

Het CLB noemt dit een “cluster”. Daarom kunnen we u al meedelen dat er beslist werd 

om deze klas, samen met juf Els en juf Laura, preventief in quarantaine te plaatsen. Dit 

betekent dat uw zoon of dochter pas na de herfstvakantie terug naar school mag. 

Gedurende deze thuisisolatie moet u aandachtig zijn voor ziektetekens en regelmatig de 

temperatuur nemen. Bij ziektetekens, moet u de huisarts telefonisch contacteren voor 

advies. 

 

De leerlingen van de andere klassen kunnen gewoon naar school blijven gaan. We 

begrijpen de bezorgdheid, maar de huidige situatie op school vormt geen substantieel 

risico voor deze kinderen. 

 

Wat gebeurt er met de leerstof voor leerlingen die ziek zijn/in quarantaine zijn 

gezet?  

Leerlingen die ziek zijn en/of in quarantaine zijn gezet, zijn gewettigd afwezig 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

http://www.degriffel-hh.be/


Juf Els en juf Laura zullen volgende week aan afstandsonderwijs doen. Ze zullen geen 

nieuwe leerstof aanleren, maar herhalingsoefeningen aanbieden. De klasjuffen zullen u 

nog een mail sturen met verdere afspraken over dit afstandsonderwijs. 

 

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. 

 

We beseffen heel goed dat het voor u nu heel moeilijk is om opvang te zorgen voor uw 

kind. We hopen dan ook dat dit u toch nog lukt. 

Verder hopen we dat iedereen in uw nabije omgeving gezond mag blijven. 

 

Mocht u toch nog meer uitleg willen of u heeft nog vragen mag u steeds mailen naar: 

williamtheys@houthalen-helchteren.be  of bellen naar: 011/49 23 93. 

 

Samen komen we deze periode door! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

William Theys (directie) 
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