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Vandaag  

⁃ Cijfers besmettingen 

⁃ Soorten briefwisseling 

⁃ Realiteit in school en CLB vandaag 

⁃ Suggesties in plan van aanpak 

⁃ Zelfzorg en veerkracht 

⁃ Waar vind je deze informatie 

 

 
 



Nieuwe test en quarantaine 
strategie lager onderwijs  



Waarom een nieuwe aanpak?  

De cijfers in het lager onderwijs zijn niet goed – dat hebben we in de weken 
voor het verlof duidelijk gezien – maar ook in de rest van de samenleving 

 
De aanpak binnen onderwijs is veel te streng voor leerlingen die eigenlijk weinig 
nadeel ondervinden van het doormaken van covid – terwijl er in de maatschappij 
weinig restricties zijn en veel kan zonder tracings-mogelijkheden na een evenement,… 
Streng optreden bij jonge kinderen om de risico’s voor volwassenen te beperken, klopt 
niet! 



Cijfers leerlingen 



Cijfers niet leerlingen in onderwijs 

 



Evolutie reden besmetting 

 



Realiteit van Limburg deze week 

8-11-2021 tem 
15-11-2021 16-nov verschil piek in november 2020 

Aantal indexen 1070 1357 287 80 per dag 

Aantal afgewerkt 661 866 

Aantal niet afgewerkt 409 491 

aantal leerling 830 1055 225 

aantal personeel 235 293 58 



Wanneer laat je een leerling thuis? 

Dit geldt enkel voor de personen die tijdens hun besmettelijke periode in de 
klas(bubbel) geweest zijn = 2 dagen voor de testafname of start van de 
symptomen. 

Secundair onderwijs: de klas/leerlingenbubbel blijft thuis 

⁃ Als een leerling/leerkracht positief is getest én je kan de HRC zelf niet aflijnen. 

⁃ Bij een tweede geval (positieve test) in dezelfde klasbubbel, die geen HRC was 
van de 1ste besmetting binnen de 14 dagen én er is geen andere bron van 
besmetting herkenbaar zoals bv. in gezinscontext = wijdverspreide infectie 
mogelijk  

⁃ Bij 1 besmetting in het internaat of bubbel van meerdaags verblijf. 

 



Soorten briefwisseling 



Soorten briefwisseling zie ook www.vrijclblimburg.be 

 
 

⁃ Laagrisico contact 

⁃ Hoog risico contact -> Q attest via LARS én HRC brief dient op naam ook als bewijs 
voor werkgever. 

⁃ Internaat -> Q attest via LARS  

⁃ Meerdaagse schooluitstap -> Q attest via LARS  

⁃ Klassluiting o.w.v. wijdverspreide viruscirculatie-> Q attest via LARS 

⁃ Klassluiting/schoolsluiting pedagogische overmacht -> geen Q attest via LARS!, wel 
alternatief voorzien zoals 
⁃ Communicatie brief op naam van leerling in pdf mét sluitingsdatum via school 

⁃ Attest quarantaine voor werkgever Tijdelijke werkloosheid via school 

 

http://www.vrijclblimburg.be/
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Index + 
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Q-Attest wordt 
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Nee  
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RANTAINE# 
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 https://quarantaine.info-
coronavirus.be/nl?code=#CODE_QUA

RANTAINE# 



Realiteit in school en CLB vandaag 



Hoe zit het vandaag? 

- Tekort in testcapaciteit: vertraging en gebrek aan gevalideerde sneltesten 

- Enkel bevestigde besmettingen mogen we in rekening brengen: 
⁃ PCR 
⁃ Snelle Ag-test (huisarts, apotheker) 
⁃ Een arts die de diagnose stelt op basis van symptomen 

- Lange wachttijd voor school vooraleer informatie over resultaten CT door CLB 
- Krijgen zelf meldingen via ouders, ook van zelftesten niet gevalideerd 
- Geen overzicht over de officiële meldingen  
- Veel vragen van ouders, regels stroken niet altijd met sciensano 

- Lokale overheid kan andere beslissing nemen: 
- M-SPOC kan zelftesten wel valideren, ander mandaat dan CLB 
- Leidt vaak tot snellere schoolsluiting zonder goed schoolbeeld wanneer er geen crisiscel geweest is. 
- Hanteert andere richtlijnen zoals kleuters van besmette leerkracht niet in Q, maar wel zelftesten,… 

 

 



Hoe zit het vandaag? 

- Duurtijd contact tracing kan de 7 dagen overschrijden in sommige gevallen -> afsluiten met als reden 
‘andere’ (bij een enkele besmetting in een klasbubbel). Zelftesten staan niet in Zorgatlas en LARS, zien we 
dus niet 

- Prioritering door grote aantallen indexen 
⁃ Buitengewoon Onderwijs 
⁃ Clusters BaO 
⁃ Leerkrachten 

⁃ Kleuterjuffen en BuO 
⁃ BaO 
⁃ SO 

⁃ Internaten, meerdaagse uitstappen 
⁃ Secundair onderwijs 

⁃ Zorgrichtingen (HBO5, zorg en welzijn, … - leerlingen die stage doen) 
⁃ Clusters? 
⁃ Al de rest 

⁃ Collectieve risico analyse met school in plaats van individuele CT. 
⁃ wanneer aantallen snel oplopen 

 

 



Suggesties om dit samen aan te 
pakken 



Suggesties 

- School verstuurt zelf al brief laagrisico bij 1 melding in een klas. Dag 0= dag van de 
test.  

- Bevraging school in plaats van bevraging index via mail zie voorbeeld 

- Wanneer aantallen snel oplopen: 
- CLB -> school: tel met directeur oplopen -> samen schoolbeeld maken. 

- School -> CLB : Hoogdringende mail met als onderwerp: dreigende schoolsluiting en naam school 
naar covidteam@vrijclbimburg.be 

- School -> AGD wanneer meerdere leerkrachten positief worden, niet wachten op 
CLB. 

mailto:covidteam@vrijclbimburg.be


Suggesties om vlotter te kunnen werken 

- Via digitale link kort overleg met noodplanambtenaar én M-SPOC (medische expert 
van de eerste lijnszone = lokale gezondheidsinspecteur) én CLB én school wanneer 
aantallen oplopen bij llg en lk. Initiatief bij noodplanambtenaar laten. 

- Verschil Q sluiting of pedagogische overmacht -> momenteel vaak mix van de 2. 

- Uitdaging: communicatie naar ouders 

- Andere suggesties…. 

- Vanaf 20/11/2021: mondmaskerplicht ook in het secundair onderwijs (resultaat 
bespreking overheid 17/11/2021) 



Voorbeeldmail 

Omdat we niet meer alle leerlingen zelf kunnen opbellen, vragen we uw hulp om 
sneller te kunnen werken. Op deze manier zullen de call center sneller 
geïnformeerd worden en mag u de leerlingen die u hier opgeeft als HRC 
beschouwen. We kunnen op deze manier meer besmette leerlingen behandelen 
binnen de capaciteit die we hebben. 

Wij hebben de melding gekregen dat volgende leerling (naam) uit klas (xxx) positief 
heeft getest op covid 19. Is het mogelijk om ons volgende gegevens te bezorgen: 

⁃ Laatste dag op school 
⁃ Langs wie heeft deze leerling in de klas gezeten (voor, achter, links en rechts) 
⁃ Met welke leerlingen/personeelsleden heeft deze leerling veel contact zonder mondmasker 

in de binnenruimten van de school. (binnen 1,5 m zonder mondmasker en meer dan 15 min 
per dag). 

⁃ Klaslijst met GSM-nummers van desbetreffende klas 
 



Wat met zelfzorg en veerkracht? 



Zelfzorg en veerkracht 

- Reguliere werk loopt door: apart covidteam 

- Werkuren proberen te respecteren: doen wat kan. 

- Weekend: enkel zondag voormiddag om clusters op te sporen. 

- Heldere communicatie naar ouders, beperkt houden in aantal. 

- Moeilijke gesprekken 

- Elkaar ondersteunen wanneer het lastig wordt 
 



Zelfzorg en veerkracht 

Project van kwetsbaar naar weerbaar voor kinderen is onder constructie in Vrij CLB 
Limburg  

- Meersporenbeleid: leerkrachten – leerlingen – ouders 

- Groepsaanbod: 
- Versterken van relaties tussen leerlingen, weerbaarheid en sociale vaardigheden 

- Gedrag dat schoolgaan bemoeilijkt voor de jongere zelf door stellen van externaliserend gedrag 

- Focus op 2 doelgroepen 
- 1ste SO: jongeren die door corona niet de gewenste overgang hebben kunnen maken 

- BaO: jongeren die door covid impact meer externaliserend gedrag vertonen en hierdoor 
schoolgaan voor zichzelf en klasgenoten bemoeilijken. 

 



Waar vind je de informatie terug? 



www.vrijclblimburg.be 




