
Naam Klasgroep 6B (De Griffel) 
Datum laatste nauw contact met persoon die covid+ is:  maandag 22/03/2021 

Resultaat van het contactonderzoek door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding1 

Opgepast: de quarantaine datum wordt verlengd door een bijkomende 

besmetting 

 

Je had op school contact met iemand met corona. 

Het risico dat je besmet bent, is hoog. 

Wees niet ongerust, maar let wel extra goed op tot en met 5/04/2021 

 

In de klasgroep van 6B is een nieuwe besmetting met covid vastgesteld. De klasgroep heeft met 

deze leerling nog contact gehad op 22/03/2021. Hierdoor wordt de quarantaine verlengd. We 

hopen op deze manier verdere besmetting te voorkomen in de klasgroep en school. Gelieve 

rekening te houden met het volgende: 

 

 Quarantaine wordt verlengd tot en met 1/04/2021. 

 De 2de testing (op dag 7) wordt hier door opgeschoven naar 29/03. 

 De testing bij de ‘testbus’ gaat hierdoor dus NIET door op 26/03. 

 Voor een tweede testing op 29/3 maak je een afspraak bij een testcentra bij jou in de buurt. 

Dit kan via volgende link: testcovid.doclr.be  

 Jullie krijgen hiervoor een nieuwe testcode opgestuurd.  

 

Wat betekent dit verder: 

- Leerlingen die zich niet laten testen zitten de volledige quarantaine uit tot en met 1/04/2021. 

- Leerlingen die zich laten testen op 29/3 en een negatief resultaat krijgen mogen al eerder uit 

quarantaine en terug naar school 

 Verhoogde waakzaam blijft in beide bovenstaande gevallen gelden tot en met 5/04/2021. 

- Leerlingen die zich laten testen op 29/03 en een positief resultaat krijgen zullen van daaruit 

verdere maatregelen opgelegd krijgen. 

 

Indien er nog vragen zijn, mag je deze stellen via het online formulier via 

www.vrijclblimburg.be/covid/19 

Vermeld duidelijk je naam, klas, school en een telefoonnummer. Er wordt zo snel mogelijk contact 

met je opgenomen.  

 

 

 
Covid Team 
covidteam@vrijclblimburg.be 
Vrij CLB Limburg - Afdeling 
CovidTeam 
Emiel Van Dorenlaan 147 
3600 Genk 

 
 

                                                 
1 Dit document is gebaseerd op de richtlijnen van Sciensano. VWVJ, 23/01/2021 
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