VRIJ CLB TRIKANT – NIEUWSFLASH - COVID-19
Na afloop van het Overlegcomité op vrijdag, zijn er wijzigingen ingevoerd die vanaf vandaag
25/01/2021 ingaan. Tot nu werd de vorige regelgeving toegepast.
Mogelijks zal de komende dagen voor wat verwarring en onduidelijkheid zorgen.
De wijzigingen gaan over de maatregelen voor quarantaine en teststrategie en het inschatten van
risicocontacten.
Alle geactualiseerde informatie is ook steeds terug te vinden op onze website www.clbtrikant.be en
https://www.vrijclb.be/vrij-clb-trikant/covid-19-maatregelen .
Een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen:

Zieke leerlingen en personeelsleden komen niet naar school
Mag de leerling naar school?
BESLISBOOM COVID-19 VOOR LEERLINGEN IN HET KLEUTERONDERWIJS (externe link)
BESLISBOOM COVID-19 VOOR LEERLINGEN IN HET LAGER OF SECUNDAIR ONDERWIJS: (externe
link)
Infofiches voor ouders met als titel ‘Mag je kind naar school?’
https://www.vlaamse-logos.be/content/beslissingsboom-mag-je-kind-naar-school
Quarantaine en Isolatie en Risicocontacten:
De duur van isolatie voor bevestigde COVID-gevallen wordt verlengd tot 10 dagen.
De duur van de quarantaine voor HRC blijft 10 dagen met vervroegde stop van quarantaine op
dag 7 na negatieve test.
Omwille van de verhoogde besmettelijkheid van de nieuwe COVID- varianten zullen de kinderen
in de lagere school die in de klas/in de refter naast een indexgeval zaten, voortaan als hoogrisico
contact beschouwd worden. Daarom wordt er voor kinderen en leerlingen > 6 jaar (leerlingen in
LO, SO en volwassenen) aangeraden om ‘indoor’ altijd vaste plaatsen te voorzien (in klaslokaal,
eetzaal, bus).
Teststrategie:
Hoogrisico contacten worden vanaf nu soms één keer, soms twee keer getest (CLB beslist)
Binnenkort krijgen jullie nog nieuws over de sneltesten.
Mondmaskers voor L5 en L6
Voor het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs dragen leraren en leerlingen uit voorzorg een
mondmasker:
in afwachting van het testresultaat van iemand uit deze klasgroep
van zodra een leerling of leerkracht van de (klas)groep in isolatie of in quarantaine moet
In de buitenschoolse opvang gelden dezelfde maatregelen.
In het buitengewoon basisonderwijs is dit van toepassing in de laatstejaarsgroep voor die leerlingen
(voor wie het mogelijk is).
Dit geldt zowel binnen als buiten, op school.

We zitten volop in een tijd van snel schakelen en bijsturen.
Naar het eind van de week toe volgt een nieuwe externe nieuwsbrief, met waar nodig nieuwe
wijzigingen en berichtgeving,

