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Nota 

 

Covid-19 FAQ Vrij CLB Leuven 
 

1. Wat doet de school bij een besmetting van een leerling? 

 

Basisonderwijs – onder voorbehoud van wijzigingen eens de procedure is uitgeschreven door het 

departement onderwijs 

• Bij de eerste besmetting in de klas, indien het kind tijdens de besmettelijke periode op school was: 

o Brief verhoogde waakzaamheid meegeven (CLB moet niet verwittigd worden, wij krijgen die 

meldingen vanzelf binnen). 

• Bij een tweede of derde besmetting moet u niets ondernemen, u kan natuurlijk steeds de ouders van 

de medeleerlingen op de hoogte brengen. 

• Bij de vierde besmetting in de klas binnen de vooropgestelde periode: 

o Mail naar corona@vclbleuven.be met in het onderwerp: vierde besmetting in klas … van 

school … 

o In de mail vermeldt u: 

▪ Naam van de besmette kinderen 

▪ Datum laatste dag op school 

▪ (Eventueel datum testafname + soort test) 

▪ (Eventueel datum van eerste symptomen) 

▪ Klaslijst in Excel met gsm-nummers van ouders 

o Het CLB zal zo snel als mogelijk contact met u opnemen om te bekijken of de 

noodremprocedure al dan niet van toepassing is. Dit hangt vooral af van wanneer de 

leerlingen het laatst op school waren. Wij zorgen voor een brief die de juiste duur van de 

quarantaine vermeldt. 

o Bij grote drukte op vlak van contacttracing: laat de kinderen alvast thuisblijven. Communiceer 

naar de ouders dat de exacte einddatum van de quarantaine nog zal volgen. 

• Bij een positieve leerkracht die tijdens de besmettelijke periode op school was: 

o We krijgen de melding binnen via Zorgatlas, tenzij het gaat over een positieve zelftest (thuis 

afgenomen en niet bevestigd door apotheker of huisarts) of een stagiaire. 

o We nemen zo snel als mogelijk contact met u op. 

o In geval van een positieve zelftest of een positieve stagiaire bezorgt u ons het 

rijksregisternummer van de betrokken persoon (in andere gevallen is dat niet nodig). 

o In het lager onderwijs wordt een beperkt contactonderzoek gedaan. Op basis daarvan 

worden leerlingen als hoog of laag risico contact beschouwd en zullen we u de juiste 

richtlijnen meegeven. 

o In het kleuteronderwijs worden alle leerlingen automatisch als hoog risico gezien en worden 

de kinderen in quarantaine geplaatst. 

 

 

Secundair onderwijs – onder voorbehoud van wijzigingen eens de procedure is uitgeschreven door 

Sciensano 

• De meldingen van bevestigde besmettingen komen bij ons binnen via Zorgatlas. 

• U hoeft als school geen melding bij ons te maken. 
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• Geef de brief verhoogde waakzaamheid mee aan de klasgroep van de leerling, indien deze tijdens zijn 

besmettelijke periode op school is geweest. De verhoogde waakzaamheid geldt tot 14 dagen na het 

laatste contact met de besmette leerling. 

• Gezien het dragen van een mondmasker terug verplicht is, zijn er in principe weinig hoog risico 

contacten. Ook de vaccinatiegraad is in de meeste secundaire scholen voldoende hoog. Daarom geven 

we zodra het nodig is te prioriteren opnieuw voorrang aan contacttracing in de basisscholen. 

• Gelieve ons wel te verwittigen bij meerdere besmettingen in 1 klas. 

• Bij een positieve melding leerkracht: 

o We krijgen de melding binnen via Zorgatlas, tenzij het gaat over een positieve zelftest (thuis 

afgenomen en niet bevestigd door apotheker of huisarts) of een stagiaire. 

o In geval van een positieve zelftest of een positieve stagiaire bezorgt u ons het 

rijksregisternummer van de betrokken persoon (in andere gevallen is dat niet nodig). 

o Aangezien het dragen van een mondmasker terug verplicht is, gaan wij ervan uit dat er geen 

hoog risico contacten meer zijn. We vragen u om de brief laag risico contact te verspreiden bij 

de leerlingen waar de leerkracht voor de klas gestaan heeft tijdens zijn/haar besmettelijke 

periode. De verhoogde waakzaamheid geldt tot 14 dagen na het laatste contact met de 

besmette leerkracht. 

 

 

2. Hoe zit het met quarantaine bij een besmetting binnen het gezin? 

Dit is op dit moment nog onduidelijk en communiceren we zodra dit is uitgeklaard. 

 

3. Varia 

Quarantaine-attesten basisonderwijs 

Er werd ons gesignaleerd dat de quarantaine-attesten die ouders van leerlingen basisonderwijs ontvangen na 

opstart van de noodremprocedure afwijken van de maatregelen die gelden binnen onderwijs. We hebben dit 

doorgegeven aan het departement. De na te leven maatregelen zijn deze die vermeld worden in de brief 

noodremprocedure van het CLB. Het quarantaine-attest kan wel worden gebruikt voor de werkgever van de 

ouders of voor wettiging van een afwezigheid. 

Daarnaast vernemen we ook dat vele ouders het attest niet kunnen terugvinden. Dit wordt automatische 

gegenereerd door de diensten van de overheid. Noch het CLB, noch het callcenter, heeft hierop enige invloed. 

Het probleem werd uiteraard gemeld bij het departement en zou in de loop van de kerstvakantie in orde 

worden gebracht. 

 

Besmettelijke periode – onder voorbehoud van wijzigingen eens de procedure is uitgeschreven door 

Sciensano 

De besmettelijke periode wordt als volgt berekend: 

Voor een symptomatische persoon 

Van 2 dagen vóór de start van de symptomen tot 7 dagen erna. Wanneer er op dag 7 onvoldoende verbetering 

van de symptomen is, wordt de besmettelijke periode verlengd (door de huisarts). Wanneer er al een positieve 

test was voor het ontstaan van de symptomen, wordt de besmettelijke periode naar voren toe verlengd (2 

dagen te rekenen vanaf de testafname in dat geval). 

Voor een asymptomatische persoon 

Van 48 uur vóór tot 7 dagen na de staalafname die leidde tot bevestiging met de PCR- of antigeentest. 
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Data van de noodremprocedure in het basisonderwijs – onder voorbehoud van wijzigingen eens 

de procedure is uitgeschreven door het departement onderwijs 

• Als er zich binnen de 7 dagen (?) een 4de index onder de leerlingen voordoet wordt de 

noodremprocedure in gang gezet, de klas sluit en de volledige klas  gaat gedurende 5 dagen in 

quarantaine. Hierbij is dag 0 de dag waarop het testresultaat van de vierde index bekend is. Er wordt 

dus niet gekeken naar het laatste contact met de besmette perso(o)n(en). 

• De kinderen moeten niet halsoverkop naar huis worden gestuurd. Dag 1 van de quarantaine start de 

dag nadien. 

• De quarantaine loopt tot en met dag 5.  

• Enkel leerlingen met symptomen worden getest. 

o Wie geen symptomen heeft, mag zonder test terug naar school op dag 6. 

o Wie positief test, moet nog 7 dagen in isolatie blijven. 

o Een negatieve test kan de quarantaine niet inkorten. 

 

 


