
 

Houthalen, 27 oktober 2021 

 

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

 

Beste ouder(s), 

  

Vandaag vernam onze school van het CLB dat er een besmetting bij een leerling uit klas 

1B werd vastgesteld. De besmette leerling vertoont gelukkig enkel lichte symptomen en 

krijgt de nodige verzorging. 25/10 was het laatste moment waarop uw kind contact had 

met deze leerling. 

 

Onze school beantwoordde vandaag de vragen van het covidteam van het CLB. 

 

Welke maatregelen moeten er nu genomen worden?  

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) praatte met de ouder van leerling die 

corona heeft en met de school. 

 

Het CLB bepaalt vervolgens wie een laag of een hoog risico op besmetting had op school.  

 

Voor uw kind was er een laag risico (LR) op besmetting. U zal dan ook niet 

gecontacteerd worden door het CLB.  

 

Voor de leerkracht en de LR- leerlingen moeten er dus geen bijkomende maatregelen 

genomen worden. Zij moeten niet in quarantaine en mogen gewoon hun activiteiten 

verderzetten. 

 

Wat zegt het CLB nu over uw kind? 

• Uw kind kan ziek worden tot 14 dagen na het contact met de persoon met corona. 

• Als mensen ziek worden, krijgen ze meestal klachten binnen de 10 dagen na het 

contact 

• Het risico dat uw kind besmet werd, hangt af van de leeftijd van de persoon die 

corona heeft en van het soort contact. 

   

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 niet ongerust, maar wel attent voor mogelijke ziekteverschijnselen bij uw 

kind tot en met 08/11/2021 

 

Wat moet u (uw kind) nu doen? 

1. Beperk het contact met kwetsbare personen 

• De leerling mag naar hobby’s blijven gaan. 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

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


• De leerling vermijdt 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. 

2. Volg de gezondheid goed op 

• Is de leerling verkouden, heeft het koorts, kan het moeilijk ademen, moet het 

vaak hoesten, of kan het niet zo goed meer ruiken en proeven? 

 Telefoneer direct de huisarts (van wacht). Die beslist of een test nodig is en 

 geeft advies. 

• Als uw kind niet ziek wordt, is een test niet nodig. 

3. Bescherm uw huisgenoten 

• Verlucht uw woning. Zet vaak een raam of deur open. 

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

  

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 

 

 

Verder hopen we dat onze kinderen en iedereen in hun nabije omgeving gezond mogen 

blijven. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

William Theys (directie) 
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