Nieuwsbrief Vrij CLB Kempen 27/09/2021
Melding corona – kopie in je mailbox
Enkele scholen gaven aan dat ze graag een kopie ontvangen van de melding van een besmetting met
COVID die ze via het contactformulier op onze website doorstuurden. Daarom is er nu een extra veld
aangemaakt dat je kan aanvinken als je een kopie wenst.

Vaccinatiegraad per school
Sinds kort is het mogelijk om in het scholendashboard de vaccinatiegraad per school te raadplegen.
Het departement liet ons weten dat er geen enkel juridisch bezwaar is om deze gegevens te delen,
aangezien de gegevens anoniem en geaggregeerd zijn.
Onze contact tracers zijn op dit ogenblik de gegevens per school aan het opzoeken en verwerken. We
zullen deze zo vlug als mogelijk eenmalig aan elke school bezorgen. Voor onze secundaire scholen
zijn dit de vaccinatiecijfers van leerlingen en leerkrachten, voor het basisonderwijs een overzicht van
de vaccinatiegraad van de leerkrachten.
Deze gegevens moeten afzonderlijk voor elke school opgezocht worden en dit vergt wel wat werk. De
doelstelling van het overzicht van de vaccinatiegraad per school/graad is het sensibiliseren en
informeren van ouders, leerlingen en personeelsleden in scholen waar de vaccinatiegraad aan de
lage kant is. Anderzijds zou de vaccinatiegraad in de toekomst gebruikt kunnen worden om een
onderscheid te maken in de te volgen quarantaine- en testingregels. Zo zou het kunnen dat
leerlingen in een school met een hoge vaccinatiegraad bij een besmetting van een medeleerling als
laag risico beschouwd worden en leerlingen in een school met een lage vaccinatiegraad als hoog
risico.
Uiteraard hebben we zelf al een globaal overzicht: voor onze regio ligt de vaccinatiegraad vrij hoog
en voor de leerlingen stijgt deze nog elke dag omwille van de vaccinatie van leerlingen in de eerste
graad die de leeftijd van 12 jaar bereiken. Let wel: het overzicht dat u zal krijgen, geeft de
vaccinatiegraad voor uw school op de dag die aangegeven wordt in het overzicht.

Er zijn enkele scholen die wel de nodige aandacht vragen. Met hen gaan we op korte termijn in
overleg. Dit doen we samen met de eerstelijnszones, zodat we een gezamenlijke aanpak kunnen
uittekenen om de vaccinatiegraad te verhogen.

Mondmaskerplicht
Alhoewel op scholen de mondmaskerplicht verdwijnt, blijft deze toch behouden voor de
contactberoepen. Dit heeft als gevolg dat het mondmasker tijdens de systematische
contactmomenten en tijdens vaccinatie verplicht gedragen moet worden door zowel de CLBmedewerker als de plus 12 jarige leerling. We willen jullie als directie daarom vragen om de
leerlingen die op consult komen of gevaccineerd zullen worden te attenderen op het meebrengen
van een mondmasker.

Relancemiddelen
Op de Vlaamse ministerraad van 17 september werd het BVR goedgekeurd waarmee voor de CLB's
relancemiddelen worden toegekend voor de periode van 1 september 2021 tot en met 30 juni. Deze
dienen aangewend te worden voor:
•
•

•

het samen met de school detecteren van de leerlingen die extra zorg nodig hebben omwille
van de coronapandemie en noden waarop nog geen antwoord gekomen is
het actief aanbieden van een onthaal aan alle leerlingen en hun ouders die omwille van de
coronapandemie mogelijk bepaalde noden hebben waarop nog geen antwoord gekomen is.
Leerlingen en hun ouders zijn vrij om al dan niet in te gaan op dit aanbod
de uitvoering van het contactonderzoek in scholen en internaten

Ondertussen schreven we binnen ons CLB een projectplan uit om de globale doelstellingen vanuit de
overheid te verfijnen en zijn we volop aan het zoeken naar nieuwe collega’s om ons hierbij te
ondersteunen. Naast de bestaande contact tracing zullen we via deze middelen onze onthaal- en
trajectteams beperkt kunnen versterken om de corona gerelateerde vragen en noden op te nemen.
Doestelling is om eind oktober volledig operationeel aan de slag te kunnen gaan. We zullen op een
later tijdstip meer inhoudelijke informatie geven.
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