Update Corona – 25/01/2020
Beste ouders
Minister Weyts wilt de basisscholen openhouden, scholen met besmettingen worden lokaal
“aangepakt”. Er komt dus geen “afkoelingsperiode” voor het basisonderwijs in de week voor de
krokusvakantie zoals in het secundair onderwijs.
Hopelijk lukt zijn plan! Wij zullen ons best doen om onze school zo veilig als mogelijk te organiseren.
Dit kan alleen als we dat samen doen. Veel dank voor de reeds geleverde inspanningen, nog even
volhouden en we geraken er door!
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We krijgen meer meldingen van quarantaine en af en toe ook van besmettingen.
Wat te doen wanneer een kind in quarantaine gaat of bij een besmetting?
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Als een kind of een leerkracht uit het 5de of 6de leerjaar besmet is of in quarantaine gaat,
moeten de leerlingen uit dat leerjaar een mondmasker dragen, ook tijdens de speeltijden én
tijdens de buitenschoolse opvang! Deze regel wordt doorgetrokken naar ALLE leerlingen van
het 5de en 6de leerjaar. Het dragen van een mondmasker geldt voor een periode van 14
dagen, na het laatste contact met de betrokkene.
De leerlingen van het 4de leerjaar moeten volgens de regelgeving geen mondmasker dragen,
maar ze mogen het wel.
CLB’s staan in voor het contactonderzoek bij bevestigde gevallen van Covid-19 bij leerlingen
en personeel.
Bij een bevestigd geval start het CLB met het contactonderzoek door de hoog risico- en laag
risicocontacten in kaart te brengen. Ze informeren de school en de ouders over te nemen
maatregelen.
Het CLB nodigt de hoogrisicocontacten uit om een sneltest te laten afnemen, in
samenwerking met opgeleide vrijwilligers van het Rode Kruis.
Sneltesten geven binnen het kwartier een positief of negatief resultaat voor een mogelijke
besmetting. Hierdoor kunnen superverspreiders en eventuele clusterbesmettingen sneller
opgespoord worden. Bij vermoeden van een cluster, worden mobiele testteams ingeschakeld
die met een bus ter plaatse komen.
Indien de sneltest negatief is, volgt er een "gewone" PCR-test (met neuswisser) op dag 7.
Intussen blijven betrokken leerlingen of leerkrachten in quarantaine.
Wanneer een kind positief wordt getest, worden de ouders van die klas via mail op de
hoogte gebracht
We gaan voorlopig maar met één klas tegelijkertijd zwemmen. De klas die niet gaat
zwemmen zal 2 lesuren L.O. krijgen

Deze regels zijn NU van toepassing, morgen kan het weer anders zijn… Wij houden jullie van
alle relevante wijzigingen op de hoogte. Bel gerust als je nog vragen hebt!

