
 

Houthalen, 11 maart 2021 

 

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.  

 

Onze school ging vandaag onmiddellijk in overleg hierover met het COVID- team van het 

CLB. Het CLB bevraagt tijdens dit overleg onze school over de schoolorganisatie en de 

contacten tussen de leerlingen en leerkrachten. Het CLB brengt, vanuit dit 

contactonderzoek, hoog en laag risicocontacten in kaart.   

De leerlingen die in de klas vlak naast de indexleerling zitten, worden als hoog 

risicocontact (HR) beschouwd. De ouders van deze HR- leerlingen werden intussen 

gecontacteerd door het CLB. Deze HR- leerlingen zullen getest worden. 

Voor de andere leerlingen en de leerkracht van deze klasgroep was er een laag risico 

(LR) op besmetting. De ouders van deze LR- leerlingen zullen dan ook niet gecontacteerd 

worden door het CLB. Voor deze LR- leerlingen moeten er geen bijkomende maatregelen 

genomen worden. Zij mogen gewoon verder naar school komen. 

 

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

vernemen wat het effect op uw kind kan zijn. Daarom geeft het CLB verder volgende 

adviezen (ook voor de LR- leerlingen): 

• Wees attent voor mogelijke ziekteverschijnselen bij uw kind tot en met 

23/03/21 

• 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. De school nam ook voldoende maatregelen zodat de kans op 

besmetting gering was. 

• Meet de temperatuur van uw kind 2 keer per dag. 

• Was uw handen met water en zeep. Doe dit meerdere keren per dag.  

• Hoest en nies in een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek direct in de vuilnisbak. 

Was daarna uw handen. Heef u geen zakdoek? Hoest en nies dan in de plooi van 

uw elleboog.  

• Verlucht uw woning. Zet vaak een raam of deur open.  
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• Gebruik aparte spullen in huis: borden, glazen, bestek, tandenborstels, 

handdoeken,… 

• Heb geen contact met kwetsbare personen zoals oude mensen, mensen met 

suikerziekte, mensen met problemen aan het hart of de longen en mensen die snel 

ziek worden. 

• U neemt meteen 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. 

• Beperk uw sociale contacten tot de meest noodzakelijke: 

o Je mag naar school gaan. Indien nodig mag je ook naar de opvang. 

o Zie buiten de school, zo weinig mogelijk mensen. 

o Je mag niet naar je hobby’s (sportclub, kunstacademie, jeugdbeweging,…). 

Je mag je familie of vrienden niet bezoeken. 

 

 

Mocht u toch nog meer uitleg willen of u heeft nog vragen of bezorgdheden mag u 

steeds mailen naar: 

degriffel@houthalen-helchteren.be. 

 

OF 

 

Covid Team covidteam@vrijclblimburg.be  

Vrij CLB Limburg - Afdeling CovidTeam  

Emiel Van Dorenlaan 147, 3600 Genk 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

William Theys (directie) 
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