
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief scholen SO Vrij CLB Kempen 17/01/2022 

Beste directies,  

Beste preventieadviseur, 

Gezien het toenemend aantal besmettingen is de contact tracing op de huidige manier niet langer 

houdbaar. Daarom willen we nogmaals jullie hulp vragen. We hebben een formulier opgesteld (zie 

bijlage) om de hoog risicocontacten van de index in kaart te brengen. We zouden jullie willen 

vragen om dit formulier zo snel mogelijk aan elke positieve leerling (ook met zelftest) te bezorgen 

van zodra jullie hier een melding van krijgen. De bedoeling is dat de leerling dit formulier zo snel 

mogelijk aan jullie terug bezorgt. Op die manier zijn jullie op de hoogte van de hoog-risico leerlingen 

en kunnen jullie dit aan ons doorgeven. Wij doen dan verder het nodige en bezorgen jullie de 

aangepaste brief.  

De melding van een positieve leerling mag je nog steeds doen via het meldingsformulier. 

Morgen in de loop van de dag gaat er de mogelijkheid zijn om een bijlage toe te voegen bij het 

invullen van het meldingsformulier. Je kan dan het formulier ingevuld door de leerling toevoegen.  

We vragen ook om ons de gsm-nummers van de hoog-risico leerlingen te bezorgen. Wij nemen geen 

telefonisch contact op, maar zij zullen via sms of mail de nodige informatie rond hun quarantaine 

ontvangen. 

Indien er enkel laag risicocontacten zijn, mag je de brief laag-risico bezorgen aan de 

klasgenoten. Je hoeft dan geen meldingsformulier in te vullen.  

Zoals jullie merken is er een zeer sterke toename van het aantal besmettingen onder de leerlingen. 

We vragen om bij meer dan 3 besmettingen (of meer dan 25%) binnen 1 klasgroep binnen 1 

week dit aan ons te melden, want dan wordt heel de klas als hoog risicocontact beschouwd. 

Gelieve ons in dit geval ook de klaslijst (met naam en gsm-nummer) te bezorgen.  

Wij adviseren om bij een sterk verspreide viruscirculatie in 1 klas (meer dan 3 besmettingen of 

meer dan 25% per klas) over te gaan op afstandsonderwijs voor een periode van 5 dagen. 

Gelieve ons hier ook van op de hoogte te brengen via contacttracing@vclb-kempen.be.  

Verder willen we jullie toch nog wijzen op een aantal preventieve maatregelen.  

- Advies om mondmasker op het ganse schoolterrein te dragen (ook op speelplaats) 

- Advies om de eetmomenten te beperken tot max. 15 minuten 

- Advies om contactsporten tijdens de les LO te vermijden, indien dit niet kan deze laten 

doorgaan met mondmasker 

Wij beseffen dat dit voor jullie een extra inspanning vraagt in reeds moeilijke tijden. Van zodra het 

mogelijk is en wij terug de ruimte hebben, zullen wij uiteraard terug meer taken op ons nemen. 

Wij danken jullie al bij voorbaat voor jullie hulp! 
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