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Voor de ouders van de kinderen die in het 1ste, 2de of 3de leerjaar zitten:
Beste ouders
Bij een leerling van onze lagere school (geen kleuter) op de G.H.Verwilghenlaan werd een besmetting met het
coronavirus COVID-19 vastgesteld. We kunnen ons voorstellen dat je hierover bezorgd bent en vooral wenst te
vernemen wat het effect op je kind kan zijn.
Welke zijn de gevolgen voor uw kind:
De leerlingen van de desbetreffend klas werden allemaal onmiddellijk door hun ouders opgepikt. De leerlingen
van de andere klassen kunnen gewoon naar school blijven komen. De maatregelen in de school zorgen er voor
dat een besmetting buiten de eigen klas zo goed als mogelijk vermeden wordt.
Met deze brief willen wij je hierover informeren.
Welke maatregelen worden er genomen?
De besmette leerling wordt medisch goed opgevolgd.
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is bezig met een contactonderzoek. Dat gaat na met wie een
besmet persoon allemaal contact heeft gehad op school. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur
en de intensiteit van een contact) neemt men andere maatregelen.
Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen nauwe en oppervlakkige contacten.
Kinderen/personen die een nauw contact zijn van een COVID-19 geval, moeten getest worden en steeds in
thuisisolatie. Zelfs als ze geen klachten vertonen. Gedurende de thuisisolatie moeten ze aandachtig zijn voor
ziektetekens en tweemaal per dag de temperatuur nemen. Bij ziektetekens, moeten ze de huisarts telefonisch
contacteren voor advies.
Is de test (nog) negatief? Dan duurt de thuisisolatie 14 dagen na het laatste nauw contact. Deze duur
komt overeen met de incubatieperiode. Dit is de periode tussen de besmetting en de eerste
ziekteklachten. Voor het coronavirus is dit gemiddeld 5 tot 6 dagen en maximum 14 dagen. Tot dan
kunnen klachten ontstaan.

Is de test positief? Dan duurt de thuisisolatie 7 dagen. De besmettelijke periode voor personen zonder
klachten kan zolang duren. Er wordt ook contactonderzoek gestart rondom het kind/de persoon met
het positief resultaat. Zo kunnen we de verspreiding van het coronavirus sneller stoppen.
Kinderen/personen die een oppervlakkig contact hadden met een COVID-19 patiënt, mogen naar school blijven
gaan. Verder vermijdt men extra sociale contacten of verplaatsingen. Buitenshuis draagt men best altijd een
stoffen mondneusmasker (> 12 jaar) en houdt men strikt een afstand van minimum 1,5 m van andere personen.
Bij ziektetekens, moet men de huisarts telefonisch contacteren.
Leerlingen die een hoog risico op besmetting hebben gelopen zijn hiervan reeds persoonlijk op de hoogte gesteld.
Het feit dat je niet persoonlijk gecontacteerd werd, is een teken dat je kind naar school mag komen. Er geen
enkele reden om thuis te blijven. Je kind heeft geen risico gelopen.
Wat vertel je aan je kind?
Het is van belang om je kind gerust te stellen. Vertel het daarom wat je via deze brief hebt vernomen.
Bij wie kan je terecht over deze brief?
Voor meer of andere vragen over deze brief kan je terecht bij Dr. Rianne Terwijn
Rianne.terwijn@vrijclblimburg.be
Meer informatie?




Algemene info en veel gestelde vragen:
o www.info-coronavirus.be
o Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
o Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders
Informatie specifiek voor Limburg:
o Algemene informatie Vrij CLB Limburg: www.vrijclblimburg.be/corona
o Specifieke vraag voor een CLB medewerker van je afdeling: 089-779730
https://www.vclblimburg.be/contact

Met vriendelijke groeten,
De CLB arts Dr. Rianne Terwijn

