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Update corona 
In het vijfde leerjaar werd bij een leerling een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Een aantal extra 
maatregelen werden opgelegd voor de leerlingen van het vijfde leerjaar. Via deze brief willen we jullie graag 
informeren.  
 

Welke maatregelen worden er genomen? 
 

De school heeft, zoals de richtlijnen het voorschrijven, contact opgenomen met de preventiedienst en het CLB. 
De geraadpleegde artsen hebben beslist om een aantal leerlingen, die nauw in contact kwamen met de leerling 
die besmet is, in quarantaine te plaatsen. Deze leerlingen vormen een hoog risico en moeten getest worden. 
Voor de overige leerlingen van het vijfde leerjaar stelt men vast dat het om een laag risico gaat. Dit wil zeggen 
dat de kans klein is dat de kinderen ook besmet geraken. 
 

De kinderen van het vijfde leerjaar kunnen gewoon naar school komen. Ze worden gevraagd om hun sociale 
contacten te beperken gedurende 14 dagen na het laatste contact met de leerling die besmet werd. Huisgenoten 
van kinderen van het vijfde leerjaar moeten hun contacten niet extra beperken. 
 

Blijf voorzichtig! 
 

We vragen jullie om alert te blijven voor mogelijke symptomen (zoals hoesten, zich grieperig voelen, koorts). 
Indien de symptomen optreden bij je kind, neem je contact op met de huisarts. 
 

Als school blijven we de situatie kort opvolgen met de preventiedienst, CLB en preventieadviseurs van onze 
school en scholengemeenschap. Op dit ogenblik is er geen sprake van een clusterbesmetting in onze school. 
Mocht de situatie veranderen, zullen we niet aarzelen om bijkomende maatregelen te nemen. We houden jullie 
steeds via deze weg op de hoogte.  
 
Extra inspanningen in onderwijs 
De coronacijfers in de samenleving gaan opnieuw de slechte kant uit. De maatschappij staat onder druk, vooral 
door de varianten die momenteel circuleren. Besmettingen die de school, de werkplaats of thuis binnenkomen, 
verspreiden zich nu relatief snel. Na overleg met de virologen werd besloten dat alle kinderen van het 5de en 6de 
leerjaar uiterlijk vanaf maandag 22 maart en alvast tot aan de paasvakantie een mondmasker moeten dragen op 
school.   
Als school nemen we uiteraard onze verantwoordelijkheid. We verwachten dat onze leerlingen vanaf morgen 
een mondmasker dragen. Zoals eerder aangegeven vragen we om zelf een mondmasker te voorzien. Zorg zeker 
ook voor enkele reserve mondmaskers in de boekentas.  
 
 

Blijf goed zorgen voor jezelf en elkaar, wees voorzichtig… 

Samen geraken we hier doorheen! 


