
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief scholen SO Vrij CLB Kempen 19/01/2022 

Wijziging procedure contactopsporing 

Beste directie, beste preventieadviseur 

De explosieve toename van het aantal meldingen door de omikronvariant verplichten ons ertoe om 
de procedures van de contactopsporing grondig te wijzigen.  Met meer dan 500 meldingen per dag 
kunnen we niet langer alle individuele meldingen verwerken.  Als we scholen zoveel mogelijk willen 
openhouden gaan we vooral moeten kijken naar de meldingen die wijzen op een ernstige 
viruscirculatie in de klassen/scholen. Om die reden vinden jullie de nogmaals aangepaste richtlijnen, 
alle voorgaande richtlijnen vervallen hierdoor. 
Onderstaande afspraken helpen ons om het werk zinvol uit te voeren, rekening houdend met het 
welbevinden van school- en CLB-medewerkers.  

We moeten daarom, spijtig genoeg nogmaals, onze procedure wijzigen: 

Vanaf 1 tot en met 3 besmettingen in een klasgroep moeten deze besmettingen niet meer 

gemeld worden. We vragen wel om steeds de brief laag-risico aan de klas mee te geven, indien 

haalbaar.  

We vragen om vanaf de 4de  besmette leerling in een klas of in een samengestelde klas in een 

periode van een week ons dit te melden via contacttracing@vclb-kempen.be. We zouden jullie 

willen vragen om ons een klaslijst als bijlage te bezorgen met de gsm-nummers van de ouders. Graag 

ook vermelden in de mail of aanduiden op de klaslijst welke 4 leerlingen er besmet zijn. Gelieve dan 

ook reeds de brief hoog-risico mee te geven aan de leerlingen van de klas. Vanaf 4 positieve 

leerlingen (of 25% van de klasgroep) wordt heel de klas als hoog risicocontact ingeschaald.  

Je hoeft het meldingsformulier niet meer te gebruiken. 

Wij adviseren ten sterkste om vanaf 4 besmettingen in 1 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 danken jullie al bij voorbaat voor jullie hulp! 

We volgen de situatie op de voet op en steeds in communicatie met de onderwijskoepels. We 

houden jullie op de hoogte van bijkomende informatie. 

 


