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Nota 

 

Leuven, 07/01/2022 

Beste directie, zorgco, ortho of ILB, 

 

Eerst en vooral willen we u allen van harte een gezond en gelukkig 2022 toewensen. Helaas start het nieuwe jaar 

ineens ook weer met een grote golf coronagevallen zoals voorspeld was. De afgelopen weken hadden de CLB-

netten hierover overleg met de huisartsenvereniging Domus Medica en de Pediatric Task Force. De boodschap 

was snel duidelijk: er was geen manier om de omikronvariant te blijven beheersen op de manier zoals dit eerder 

werd geprobeerd. Kinderen blijven testen zou snel kunnen leiden tot een de facto sluiting van het onderwijs. Er 

werd daarom bepleit om leerlingen uit BaO en SO enkel te testen bij symptomen en de scholen maximaal open 

te houden zonder quarantaines en klassluitingen. Weliswaar zou dit dan gepaard moeten gaan met verregaande 

beperkingen van sociale contacten buiten het onderwijs en het blijven inzetten van op de preventieve 

maatregelen in de school. In het pakket dat nu voorligt, is een soort middenweg gezocht. We vrezen dat dit 

compromis de schoolorganisatie nog steeds onder druk zal zetten. 

 

 

1. Indeling van en maatregelen voor risicocontacten op school (cfr. Schooldirect) 

 

Zoals u weet, veranderen de richtlijnen rond contacttracing op school op 10/01/2022 en gelden ze voorlopig tot 

aan de krokusvakantie. Op dit moment beschikken wij niet over meer informatie dan degene die u reeds ontving 

via de Schooldirect nieuwsbrief. We vatten de gekende informatie hieronder graag even samen en sommen de 

vraagtekens op die er in onze ogen nog zijn. Voor antwoorden op deze vragen moeten we wachten op de 

uitgeschreven richtlijnen van het departement onderwijs en Sciensano. 

 

Contacttracing gebeurt in principe enkel voor bevestigde gevallen. Bij melding van een positieve zelftest blijft 

het dus aangewezen de test door de huisarts te laten valideren of een rapid antigen test bij een zorgverlener of 

een PCR-test te laten afnemen zodat er contacttracing kan starten. 

 

Basisonderwijs 

 

- Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat toe om klasgenoten 

van een besmet kind te beschouwen als laag risico contacten. Dat geldt ook voor de kinderen in de 

kleuterklassen: hier is geen mondmaskerplicht, maar er moet wel goed verlucht worden, net zoals in de 

andere klassen. 

- Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas besmet is, gaat de volledige 

klas meteen voor 5 dagen in quarantaine. Er is nog niet vermeld binnen welke termijn deze gevallen zich 

moeten voordoen en of er nog steeds gerekend wordt vanaf het moment dat het testresultaat bekend 

is. 

- Als een leerling een hoog risico contact had buiten de klas en daardoor in quarantaine moet, mag het 

kind wel uit quarantaine om naar school te gaan. N.B.: We weten nog niet of dit ook geldt voor een 

besmetting binnen het gezin of bij terugkerende reizigers. Het is ook niet duidelijk welke maatregelen er 

precies zullen gelden voor kinderen < 12 jaar bij een hoog risico contact buiten de school. 

- Daarnaast weten we ook nog niet of er iets verandert aan de inschatting en/of maatregelen bij 

besmetting van een personeelslid. De uitleg in de FAQ in bijlage is dus onder voorbehoud. 

- Het is nog onduidelijk wat de rol van een herstelcertificaat zal zijn. 
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Secundair onderwijs  

 

Er lijkt voorlopig geen wijziging te zijn in de risicoinschatting voor hoog en laag risico contacten. 

 

Voor hoog risico contacten in het secundair onderwijs gelden de regels die ook van toepassing zijn in de brede 

samenleving: 

 

- Wie gevaccineerd is en binnen de laatste 5 maanden een prik heeft gekregen moet na een hoog risico 

contact niet meer in quarantaine en moet ook geen PCR-test afleggen. 

- Gevaccineerden die geen vaccin of booster kregen in de laatste 5 maanden moeten 7 dagen in 

quarantaine gaan; vanaf dag 4 kan de quarantaine verlaten worden na dagelijkse negatieve zelftesten 

en een strikte toepassing van de preventieve maatregelen. 

- Wie niet gevaccineerd is, moet 10 dagen in quarantaine gaan; vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten 

worden na dagelijkse negatieve zelftesten en een strikte toepassing van de preventieve maatregelen. 

 

Opgelet: We wachten nog op de definitieve procedure uitgeschreven door Sciensano om alle modaliteiten te 

kennen. Het is ook nog onduidelijk hoe dit vertaald zal worden binnen de gezinscontext en wat de rol van het 

herstelcertificaat zal zijn. 

 

2. Isolatie 

 

De isolatie van een covidpositief persoon wordt ingekort naar 7 dagen. 

 

3. Bijkomende maatregelen 

 

Alle overige maatregelen blijven van kracht: 

- Permanent inzetten op ventilatie 

- Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar 

- Vergaderingen blijven digitaal plaatsvinden 

- Het mengen van klasgroepen (en coteaching) wordt maximaal vermeden 

- Eéndaagse uitstappen zijn toegelaten conform de geldende regels in de samenleving 

- Extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort 

- … 

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/coronavirus-2021-

2022/coronamaatregelen-schooljaar-2021-2022 . 

 

4. Terugkerende reizigers 

 

U krijgt ongetwijfeld ook te maken met leerlingen of personeelsleden die terugkeren uit het buitenland. De 

maatregelen die bij terugkeer gevolgd moeten worden hebben te maken met verschillende factoren: 

- Regio van waaruit men terugkeert 

- Test voor vertrek 

- Verblijfsstatus van de personen die terugkeren 

- Herstelcertificaat 

- Vaccinatiestatus 

- Essentiële reis of niet 

- Verblijfplaats in België 

Het callcenter beschikt over al deze informatie gekoppeld aan het rijksregisternummer van de persoon en geeft 

het juiste advies. Voor ons als CLB is dat helaas niet mogelijk, omdat wij geen toegang hebben tot deze gegevens. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/coronavirus-2021-2022/coronamaatregelen-schooljaar-2021-2022
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/coronavirus-2021-2022/coronamaatregelen-schooljaar-2021-2022
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De meest recente situatie vindt u steeds hier terug: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/  

 

Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van testing maar moeten dezelfde richtlijnen rond quarantaine volgen 

als hun ouders. Het is zoals eerder gezegd nog niet duidelijk of naar school gaan hierop een uitzondering vormt. 

 

Of en wanneer leerlingen op school geweigerd kunnen worden na terugkeer uit een rode zone, kan u hier 

terugvinden: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-2021-2022/corona-2021-2022-veel-gestelde-

vragen-en-antwoorden/corona-veelgestelde-vragen-en-antwoorden-basis-en-secundair-onderwijs  

 

 

5. Onze bereikbaarheid & prioritering 

 

Zoals hierboven reeds aangehaald, vrezen we dat er opnieuw een golf aan besmettingen (en klassluitingen) op 

ons afkomt. We blijven uiteraard onze uiterste best doen om jullie hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. 

 

Omdat onze contacttracers erg vaak in gesprek zijn, is de snelste en meest eenvoudige weg om ons te bereiken 

via email op corona@vclbleuven.be. Tijdens de werkuren (maandag t.e.m. tussen 8u30 – 12u00 en 13u00 tot 

16u30) kan u ons voor noodgevallen telefonisch proberen te bereiken via ons algemeen nummer 016 / 28 24 00. 

 

Buiten de werkuren voorzien we na de kerstvakantie opnieuw een permanentie voor contacttracing op zondag. 

Ook dan is een mailtje de eenvoudigste manier om ons te bereiken. U hoeft ons niet telefonisch te verwittigen. 

 

In principe komen bevestigde besmettingen automatisch bij ons binnen, op enkele uitzonderingen na. Wanneer 

u ons zelf via email op de hoogte brengt van een nieuwe besmetting op uw school, hebben we minimaal 

volgende gegevens nodig: 

- Naam, klas, geboortedatum van de leerling/het personeelslid 

- Wanneer was deze het laatst op school? 

- Contactgegevens van leerling/ouders/personeelslid 

- Contactpersoon binnen de school en hoe deze snel te bereiken (telefoonnummer en mailadres) 

- Een actuele klaslijst met telefoonnummers zorgt ervoor dat we veel sneller kunnen werken 

We vrezen dat we zeer snel weer gedwongen zullen worden te prioriteren. Gezien het dragen van een 

mondmasker vanaf 6 jaar verplicht is, zijn er in principe weinig hoog risico contacten. In de meeste secundaire 

scholen is ook de vaccinatiegraad voldoende hoog. Daarom geven we, zodra dit nodig zal blijken, opnieuw 

voorrang aan contacttracing in de basisscholen. Op dat moment zullen we te werk gaan volgens deze rangorde: 

- 4e besmetting in klasgroep BaO 

- Besmet personeelslid BaO 

- Besmette leerling secundair 

- 1e, 2e of 3e besmetting in klasgroep BaO 

- Besmet personeelslid secundair 

In bijlage vindt u alvast nog eens update van onze FAQ met de belangrijkste wijzingen in het groen (onder 

voorbehoud van wijzigingen zodra de procedures allemaal zijn uitgeschreven en onze vragen beantwoord 

werden). Zodra deze beschikbaar zijn, zullen we u ook de aangepaste laag risico brieven voor BaO en SO 

bezorgen. 

 

Het beloven pittige maanden te worden, maar we willen er samen met u alles aan doen om onze kinderen en 

jongeren zo maximaal en zo gerust mogelijk onderwijs te laten genieten. 

Met vriendelijke groeten, 

Alexandra Seghers 

https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-2021-2022/corona-2021-2022-veel-gestelde-vragen-en-antwoorden/corona-veelgestelde-vragen-en-antwoorden-basis-en-secundair-onderwijs
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