WAT ALS: COVID-19 in de klas?
COVID-19 is opnieuw aan een opmars bezig is in ons land. Binnen Leertuin doen we er alles
aan om het virus buiten de muren te houden. Maar wat als er dan toch een leerkracht of leerling
besmet blijkt? Wat betekent dat voor andere kinderen in de klas en op school?
Van zodra de school een melding ontvangt van een besmette leerling of leerkracht, informeert ze
meteen het CLB. De artsen die aan het CLB verbonden zijn, maken een inschatting van het risico voor
betrokken leerlingen en leerkrachten. Afhankelijk van het risico, stellen ze maatregelen voor, die de
school op haar beurt weer communiceert aan betrokken ouders en leerkrachten.
Wat betekent dat precies?
1. RISICO INSCHATTEN
Hieronder vind je de basisprincipes die het CLB gebruikt. Daarvan kan afgeweken worden onder
omstandigheden in de klas. Stel bijvoorbeeld dat het om een tweede besmetting gaat in dezelfde
klas, dan is er een hoger risico.

*het risico kan per kind variëren, afhankelijk van de contacten die plaats gevonden hebben en het
gebruikte beschermingsmateriaal
2. MAATREGELEN NEMEN
De voorgeschreven maatregelen zijn altijd afhankelijk van de specifieke situatie én veranderen
regelmatig. Hieronder vind je de algemene richtlijnen die op dit moment gelden. Als er een
besmetting is in de klas van jouw kind, zal de school je op dat moment meer gedetailleerde
richtlijnen geven.

3. INFORMEREN
De school en het CLB informeren alle ouders van leerlingen in geval van e en besmetting, in deze
volgorde:

TOT SLOT
Vermoed je dat je kind ziek is? Blijf dan altijd thuis. Enkel zo kunnen we het virus zoveel mogelijk
buiten de schoolpoorten houden.
Test iemand binnen jouw gezin positief op COVD-19 (je kind of iemand anders)? Al je huisgenoten
gaan dan meteen in quarantaine. Laat dat ook meteen weten aan de school.
Bedankt voor jullie begrip en engagement!

