
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief Vrij CLB Kempen 6/12/2021 

Beste directie, beste preventieadviseur, 

Deze week, de week van 6/12 start een nieuwe regel voor het basisonderwijs. Bij 2 besmettingen 

binnen 1 week in dezelfde klas of klasgroep start de noodremprocedure. Dit wil zeggen dat heel de 

klas voor 1 week thuis blijft in quarantaine en dat enkel symptomatische leerling  moeten getest 

worden.  

De voorwaarde is dat de 2 positieve leerlingen besmet in de klas aanwezig waren.  

Wanneer is men besmet aanwezig?  

• Bij asymptomatische kinderen: vanaf 2 dagen voorafgaand aan de positieve test 

• Bij symptomatische kinderen: vanaf 2 dagen voorafgaand aan de symptomen 

Bij twijfel laat u het ons weten en bellen wij de ouders op. 

Wij willen jullie ook vragen om de 2de  besmetting binnen 1 week duidelijk te melden via ons 

meldformulier. Andere  besmettingen bij leerlingen moeten voorlopig niet meer gemeld worden.  

Wij willen jullie ook vragen om positieve personeelsleden ook nog steeds door te geven via 

het meldformulier . 

 

Omdat er momenteel lange wachttijden zijn om een PCR test te laten uitvoeren nemen we 

positieve zelftesten ook in rekening. 
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Wat met leerlingen met een herstelcertificaat(besmetting in de voorbije 180 

dagen)? 

Deze leerlingen moeten niet in quarantaine en mogen naar de school komen en mogen ook bij een 

andere klasgroep zitten (behalve bij symptomen). 

Wat met de leerkracht van een klas met noodremprocedure? 

• Leerkrachten in het kleuteronderwijs zijn altijd hoog risico 

• Voor leerkrachten van het basisonderwijs : hebben beide partijen (leerling en leerkracht) 

steeds mondmaskers gedragen in elkaars buurt dan is de leerkracht laag risico en anders is 

een individuele inschatting nodig.  

Wat met de leerlingen indien de leerkracht positief is ? 

• Bij een positieve leerkracht of kinderverzorgster in het kleuteronderwijs zijn alle kleuters 

hoog risico en gaat de klas 1 week in quarantaine 

• Bij een positieve leerkracht in het lager onderwijs doen wij een contacttracing om de risico’s 

juist in te schatten. 

 

Veel gestelde vragen en antwoorden (volgens de regelgeving vanuit sciensano): 

Wat met de quarantaine voor ongevaccineerde kinderen (6j-12j) bij een hoog 

risicocontact buiten de school? 

• Bij een hoog risicocontact in de vrije tijd gaat het kind in quarantaine tot aan de eerste test 

en mag , indien die negatief is, uit quarantaine (test op dag 7 ook nog nodig). 

• Bij een hoog risicocontact in het gezin en het positief gezinslid kan zich niet isoleren dan 

blijven alle niet gevaccineerde gezinsleden in quarantaine net zolang als de isolatieperiode 

van het positieve gezinslid (10 dagen) en mogen dan na een negatieve test terug naar school. 

(test op dag 17 ook nog nodig).  

• Indien het positieve gezinslid zich wel kan afzonderen mag het kind uit quarantaine na een 

negatieve test op dag 7. 

Wat met de quarantaine voor ongevaccineerde kleuters bij een hoog 

risicocontact buiten de school?(kleuters moeten in dit geval niet getest 

worden) 

• Bij een hoog risicocontact in de vrije tijd gaat de kleuter  in quarantaine voor 10 dagen. 

• Bij een hoog risicocontact in het gezin en het positief gezinslid kan zich niet isoleren dan 

blijven alle niet gevaccineerde gezinsleden in quarantaine net zolang als de isolatieperiode  

van het positieve gezinslid. Indien geen testing gebeurt, duurt de quarantaine tot 10 dagen 

na het beëindigen van de isolatieperiode (dus 10+10 dagen). Ouders van kinderen <6 jaar 

beslissen zelf of ze deze bijkomende testing (en mogelijk kortere quarantaine) verkiezen of 

langere quarantaine zonder testing. 
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•  Indien het positieve gezinslid zich wel kan afzonderen mag het kind uit quarantaine na een 

negatieve test op dag 7 of op dag 10 zonder testing. 

Wat met de quarantaine van gevaccineerde leerkrachten met een hoog 

risicocontact? 

Voor gevaccineerde hoog-risicocontacten zonder symptomen wordt tijdelijk nog slechts 1 PCR-test 

uitgevoerd, tussen dag 3 en dag 6 na het risicocontact (bij voorkeur op dag 5). Tot ontvangst van 

een negatief testresultaat van deze test moet de persoon in quarantaine blijven. In afwachting van 

het PCR-resultaat kan vanaf dag 4 de quarantaine eventueel verlaten worden, op voorwaarde dat 

een negatieve zelftest werd uitgevoerd. Zo nodig dient deze zelftest elke dag herhaald te worden.  

We danken jullie allen voor de hulp en de samenwerking. 

 

 


