
 

Houthalen, 19 oktober 2020 

 

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

 

Beste ouder(s), 

 

Onze school heeft steeds de gewoonte om transparant te communiceren. Daarom willen 

we u informeren over het volgende: 

 

Wanneer binnen een gezin iemand positief test op COVID, dan moeten de overige 

gezinsleden in quarantaine gaan en getest worden op het virus. Een leerling van de klas 

van uw kind bleef om die reden  reeds thuis van school en heeft vandaag ook positief 

getest.  Gelukkig is deze leerling niet ernstig ziek en vertoont hij/ zij geen enkel 

symptoom.  

 

Het is ook belangrijk om te weten dat er, dankzij onze uitgebreide en strikte 

maatregelen, voor de andere leerlingen en de leerkracht van deze klasgroep een laag 

risico op besmetting was. Bovendien liep deze leerling de besmetting op 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. Daarom hebben wij het CLB gecontacteerd 

en zij gaven ons het volgende advies: 

 

Er moeten momenteel  geen maatregelen genomen worden voor de klas. De leerkracht 

en de andere leerlingen van de klas mogen gewoon verder naar school komen. 

 

Verder geeft onze CLB- arts ook nog deze raadgevingen: 

• De school blijft nauwkeurig alle hygiënemaatregelen die er momenteel gelden 

verder toepassen.  

• De school is heel alert voor mogelijke symptomen (zoals hoesten, zich grieperig 

voelen, koorts) bij leerlingen en personeel. 

• Indien een leerling op school ziektesymptomen zou krijgen, wordt het uit de klas 

verwijderd en worden de ouders meteen opgebeld. De ouders contacteren dan 

meteen de  huisarts en vragen een huisbezoek of een afspraak. 

• De grote meerderheid van de personen die contact hadden met een COVID-19 

patiënt wordt zelf niet ziek. U hoeft zich dus niet al te ongerust te maken maar 

wel goed op te letten. 

• U neemt telefonisch contact op met uw huisarts indien uw kind of iemand anders 

binnen het gezin klachten heeft zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn, niezen en 

kortademigheid. 

• Informeer de schooldirectie bij vermoeden of bevestiging van Corona. 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

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


 

Meer uitleg over de procedures die onze school volgt, kan u lezen in de algemene brief 

die we naar alle ouders van de school gaan versturen. 

 

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

directie@degriffel-hh.be of bellen naar: 011/49 23 93. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

William Theys (directie) 
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