Merksem 28 januari 2021

Belangrijke info om bij te houden:
Is je kind ziek, dan volg je onderstaand stappenplan:
1) Contacteer altijd onmiddellijk de school:
bij voorkeur telefonisch tijdens de schooluren op het
nummer: 03 645 68 67
- indien telefonisch niet bereikbaar dan per mail:
info@slmbasis.be
2) Het secretariaat verwittigt de klasleraar.
3) In onderling overleg bekijken wij welke stappen we ondernemen.

We dienen als school alle zieke kinderen, COVID-gerelateerd, goed te
registreren. Vandaar dat we jullie hulp vragen om ons zo snel
mogelijk op de hoogte te brengen.
Onze secretariaatsmedewerkers volgen alles goed op.
Kathleen Huyskens
Eefje Ransbottyn
Hilde Block

elke dag aanwezig
ma-do aanwezig
di- woe aanwezig

Info CLB: z.o.z.

Onderstaande info hebben we ontvangen van het CLB De Wissel.
Neem dit zeker alvast eens door.

“Nieuwe teststrategie in onderwijs vanaf 25/01/2021
Beste ouders
De minister van onderwijs communiceerde het voorbije weekend over de teststrategie in het Vlaams
onderwijs.
Langs deze weg informeren we je graag over de vertaling van dit beleid naar onze praktijk.
Aanpassingen naar aanleiding van gewijzigde richtlijnen vanuit de overheid of het Vrij CLB Netwerk
zijn niet uitgesloten.
Teststrategie:
o

o
o

o

o

hoog-risico contacten van besmette leerlingen of leraren worden 2 keer getest:
- zo snel mogelijk na identificatie en,
- als de eerste test negatief was, ook op dag 7 na het laatste risicovol contact
Intussen blijven de betrokken leerlingen en/of leraren in quarantaine (in afwachting van
het testresultaat van de 2e test op dag 7) of in isolatie (omwille van de bevestigde
besmetting)
de duur van de isolatie voor diegenen die positief testen voor COVID-19 wordt verlengd
van 7 naar 10 dagen
omwille van de verhoogde besmettelijkheid zullen kinderen in de lagere school die in de
klas naast een persoon die positief heeft getest zaten als hoog-risico contact
beschouwd worden. De leerlingen krijgen vanaf nu een vaste plaats in de klas opdat in
geval van een besmetting in de klas het aantal hoog-risico contacten beperkt zou blijven.
leraren en leerlingen van L5 en L6 dragen uit voorzorg een mondmasker zodra een
leerling of leraar van de klas in quarantaine (dus omwille van contact met een besmet
persoon) of in isolatie (omwille van een eigen besmetting) moet.
Het mondmasker dient dan zowel binnen als buiten gedragen te worden gedurende 14
dagen na het laatste risicovol contact.
bij vermoeden van een cluster van besmettingen op school wordt de reeds bestaande
procedure gevolgd: het CLB contacteert de M-SPOC (medische single point of contact)
van de eerstelijnszone en spreekt daarmee de te volgen procedure af. Dat kan leiden tot
het testen van grote groepen van leerlingen en eventueel sluiting van de school.

De uitrol van de nieuwe teststrategie werd voor Antwerpen stad en districten voorbereid in overleg
met het Rode Kruis, de betrokken CLB’s, de betrokken eerstelijnszones, de stad, het UZA, ZNA,
Agentschap Zorg en Gezondheid en vertegenwoordiging van het kabinet van de gouverneur.
Voor de eerste testafname wordt beroep gedaan op het mobiel testteam van het UZA. De eerste test
is daardoor net als de eventuele tweede test in onze regio een PCR test.
Het stappenplan dat tussen het UZA en het CLB reeds afgestemd was kan daardoor behouden blijven.
Het operationaliseren van de zogenaamde sneltesten dient in ons werkgebied momenteel niet te
gebeuren.

Contactopsporing COVID-19:

o

na een melding zoekt het CLB uit met wie de zieke leerling of leraar contact had via een
contactonderzoek.
 het CLB gaat de contacten van de zieke binnen de school na en contacteert hen,
de ouders, voogd of opvoedingsverantwoordelijke.
Afhankelijk van of het een hoog of laag risico contact betreft moeten er andere
maatregelen genomen worden.
 Hoog risico contacten blijven thuis en gaan in quarantaine.
 Laag risico contacten mogen naar school komen.
 de contact-opspoorders van de overheid gaan de contacten van de zieke buiten
de school na en contacteren hen telefonisch of via sms

Het antwoord op heel wat vragen kan u relatief vlot zelf terugvinden.
Zie:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/veelgestelde-vragen-coronamaatregelen
We hopen je met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben. Aarzel niet contact op te nemen als
je nog vragen zou hebben.
Met vriendelijke groeten,
Namens het directieteam van Vrij CLB De Wissel – Antwerpen”

