
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief scholen SO Vrij CLB Kempen 22/11/2021 

Beste directie, beste preventieadviseur 

Zoals jullie al wel weten neemt het aantal besmettingen van leerkrachten en leerlingen in het 
secundair onderwijs sterk toe. Onze ploeg contacttracers kan de hoeveelheid meldingen niet meer 
allemaal behandelen. We proberen een prioritering te maken. Aangezien iedereen in het secundair 

onderwijs een mondmasker moet dragen gaan we de positief geteste personeelsleden 
voorlopig niet meer contacteren omdat de leerlingen met wie ze contact hadden allen laag-
risico contacten zijn. Is het mogelijk om de leerlingen hiervan op de hoogte te brengen indien ze 
laag-risico zouden zijn ? (in bijlage een voorbeeldbrief die jullie kunnen gebruiken). Indien de 
leerkrachten hoog risico contacten hadden met collega’s kan u dit doorgeven aan de 
arbeidsgeneeskundige dienst zodat deze collega’s codes ontvangen voor testing. 

We gaan ook de positief geteste leerlingen(indexen) niet meer allemaal kunnen 
contacteren. Omdat ze allemaal een masker dragen zijn de contacten meestal laag-risicocontacten. 
We vragen hier ook jullie hulp om bij een besmetting de klasgenoten op de hoogte te brengen. 

Indien jullie toch hoog-risicocontacten vermoeden (zonder mondmasker, meer dan 15min op 

minder dan 1,5 meter) moeten jullie dit zeker blijven melden via ons meldformulier zodat we 
deze leerlingen zeker kunnen contacttracen en hun hoog risicocontacten een code voor testing 
kunnen laten bezorgen. 

Indien u een vermoeden hebt dat er een sterke verspreiding is binnen een klasgroep, gelieve dit 

dan ook te laten weten via ons meldingsformulier. 

Verder zouden we willen vragen om de mondmaskers tijdens het eten in een binnenruimte 
maximum 15 min. af te  zetten. Zo blijven ook deze contacten bij een besmetting laag 
risicocontacten. 

Van zodra er terug meer ruimte is, zullen we natuurlijk onze opdracht weer volledig opnemen. 

We beseffen dat deze pandemie  ook voor jullie veel extra werk geeft en blijven natuurlijk ter 
beschikking voor jullie vragen en bemerkingen. 

 

Gelieve deze informatie ook te laten doorstromen naar de preventie adviseur van jullie school en aan 
alle personeelsleden die een opdracht hebben rond corona. 

 


