Mesen, vrijdag 9 oktober 2020
Beste ouders
Het coronavirus blijft sterk in de actualiteit. Af en toe hoor je over besmettingen op school of over
het in quarantaine plaatsen van leerlingen of leerkrachten.
Met deze brief willen we u informeren over onze aanpak wanneer we geconfronteerd worden met
corona en hopen zo uw eventuele bezorgdheid weg te nemen. Bij verdere vragen, aarzel dan niet
om ons te contacteren. De gezondheid en welzijn van uw kind(eren) blijven onze grootste prioriteit
in de huidige coronatijden.
Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van de te volgen stappen, gebaseerd op de door
onze school te volgen CLB-richtlijnen.
●

Algemene hygiënische maatregelen
○ De school volgt de richtlijnen van de overheid volgens de geldende kleurcodes.
○ Jonge kinderen dragen het virus minder makkelijk over en zijn in geval van
besmetting ook minder besmettelijk.
○ We vragen dat kinderen die zich ziek voelen thuis blijven en er contact wordt
opgenomen met de huisarts. Een kind dat ondanks een snotneus prima functioneert
heeft wellicht een banale verkoudheid.

●

De rol van het CLB
○ In geval van een (vermoeden van een) besmetting geeft het CLB advies aan de
school.
○ Bij een besmetting van een leerling of een leerkracht doet het CLB aan
contactopsporing en deelt de contacten in volgens laag risico of hoog risico. Het CLB
volgt daarbij de wetenschappelijke richtlijnen en gaat daarvoor in gesprek met de
school en de betrokkenen.
○ Het CLB doet enkel contactopsporing voor de contacten op school en/of het
internaat maar niet binnen het gezin of in de ruimere omgeving.

●

Melding:
Een leerling of personeelslid van de school heeft gemeld dat hij corona heeft. Hij/zij mag niet
naar school zolang hij/zij besmettelijk is.
Het CLB onderzoekt wie op school contact had met de persoon die corona heeft.

Als je kind geen hoog-risico contact heeft gehad met de persoon die corona heeft, kan je kind
naar school en moet niet getest worden.
Leerlingen en personeelsleden die wel een hoog-risico contact hebben gehad, worden via
brief, mail of telefoon geïnformeerd over de maatregelen die worden aanbevolen.

Laat ons vooral verder de nodige afstand houden en het aantal sociale contacten beperken zodat het
onderwijs in onze school en de gezondheid van onze leerlingen niet in het gedrang komen.
Wij hopen dat we u met deze informatie van dienst zijn geweest en u ervan kunnen overtuigen dat
de school alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid van de kinderen te verzekeren.
De schooldirectie

