Houthalen, 18 maart 2021
Betreft: update 18 maart 2021: maatregelen coronavirus (mondmaskerplicht).
Beste ouder(s),
Gisteren had onze minister van onderwijs een overleg met de onderwijspartners. Met
onderstaande brief willen we u inlichten over de beslissing die er genomen werd en
welke gevolgen dit heeft voor de maatregelen op onze school.
Aanleiding voor deze maatregelen zijn de recente cijfers in Vlaanderen (van 1 maart-14
maart) die de CLB's voor het onderwijs verzamelen. Daarin zit over de hele lijn
een stijging ten opzichte van de vorige periode (15 februari – 28 februari), zelfs
wanneer je rekening houdt met het feit dat het aantal testen toenam en dat in de vorige
periode 1 week krokusvakantie zat. Alle cijfers vind je hier.
Wat betekent dit voor onze school?
• Alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen uiterlijk vanaf maandag 22 maart
tot aan de paasvakantie verplicht een mondmasker op school. Ook op de

•

speelplaats en tijdens de LO- lessen. Wij willen vragen aan onze leerlingen om
dit mondmasker vanaf morgen te dragen. Lees meer
Voor de overige leerjaren is dit nog niet verplicht, maar ook hier mogen de

•

leerlingen een mondmasker dragen wanneer ze dit zelf willen.
Naast deze extra inspanningen blijven we ons personeel en leerlingen
stimuleren om alle veiligheidsmaatregelen - o.a. correct dragen
van mondmasker waar verplicht - nauwkeurig te handhaven.

Dit is nodig om:
•
•

Het voor personeel en leerlingen zo veilig mogelijk te houden.
De basisscholen te kunnen openhouden.

Wat zijn de cijfers tot op heden (september 2020- maart 2021) voor onze
school?
• 2 leerkrachten zijn tijdens het huidige schooljaar in isolatie moeten gaan
owv een positieve coronatest.
• 1 leerkracht is in quarantaine moeten gaan omdat haar partner positief
testte voor COVID- 19.
• 1 interieurverzorgster is in isolatie moeten gaan nadat ze positief testte
voor COVID- 19.
• 2 leerkrachten zijn op dit moment afwezig wegens heirkracht omdat ze
tot de risicogroep behoren.
• 2 klassen (3B+ 4D) hebben, uit voorzorg, volledig afstandsonderwijs
gekregen omdat er meerdere leerlingen van deze klassen positief testten
(ook al konden de besmettingen niet aan mekaar gelinkt worden)

•

•

•

1 leerling testte tijdens de krokusvakantie positief en was tijdens deze
vakantie naar de buitenschoolse kinderopvang geweest. Bijgevolg moesten,
bij de heropstart van de school, 29 leerlingen noodgedwongen in
quarantaine omdat ze ingeschaald werden als HR- contact.
8 leerlingen (uit 4 verschillende klassen) hebben dit schooljaar positief
getest voor COVID- 19. De transmissie gebeurde volgens het
contactonderzoek nooit binnen onze schoolmuren, maar steeds in de
gezinssituatie (familieleden eerst positief).
Er zijn wel veel leerlingen die, uit voorzorg, in quarantaine moeten omdat
iemand van het gezin wacht op een testuitslag of omdat ze vermoedelijk in
contact gekomen zijn met iemand met corona.
We mogen dus stellen dat onze school een relatief veilige omgeving is.
Zeker gezien de grootte van onze school. Het blijft wel heel
belangrijk dat we de veiligheidsmaatregelen strikt blijven toepassen.

Wat is de procedure op onze school bij een besmetting van een leerkracht of
leerling?
Wanneer blijkt dat een leerling of leerkracht positief test voor corona, zijn dit de
stappen die we volgen:
1. De school wordt door de ouders of leerkracht ingelicht. (Het kan ook zijn dat de
school eerst gecontacteerd wordt door het CLB wanneer zij eerder op de hoogte
zijn over de positieve test.)
2. De directeur vult online het meldingsformulier op de website van VCLB- Midden
Limburg.
3. Het covidteam van het CLB contacteert de school en stelt een aantal vragen
(aanwezigheid leerling, klasformatie, schoolorganisatie, leerkrachten die in
contact gekomen zijn met de klasgroep in kwestie, enz…)
4. De directeur beantwoordt deze vragen en verstuurt deze info ook nog per mail
naar het covidteam van het CLB.
5. Het CLB start een contactonderzoek door ouders en leerkrachten op te bellen.
6. Na dit contactonderzoek formuleert het covidteam van het CLB (o.l.v. een arts)
een advies. Zij mailen dit advies naar de school. Zij bepalen wie ingeschaald
wordt als HR (in quarantaine) of LR (geen substantieel risico op besmetting). De
school neemt dus zelf geen beslissingen, maar voert ze uit!
7. Het covidteam verwittigt telefonisch de ouders van de HR- leerlingen en zorgt
ervoor dat de ouders een code ontvangen waarmee ze hun kind kunnen laten
testen.
8. De ouders van de LR- leerlingen ontvangen van de school via mail een brief zodat
ze op de hoogte zijn van de positieve testing in de klasgroep van hun kind.
Wanneer u nog vragen hebt over deze brief, mag u steeds de school contacteren.
Met vriendelijke groeten,
William Theys (directeur)

