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Hoeleden, 8 januari 2022
BETREFT : NIEUWSBRIEF

Alvast de beste wensen van het
Toverteam!
Hooggeëerde Tovergourmetters,
Wij merken dat de verschillende regels het erg verwarrend maken
waardoor er heel wat vragen en misverstanden kunnen ontstaan.
We proberen de regelgeving voor de school hieronder wat te
verduidelijken.
Heb je vragen, contacteer:
covid@vrijclbbrabantoost.be
02/214.19.19

Wat als er een leerling een positieve pcr-test aflegt?
-

-

-

De uitslag van deze test wordt automatisch verzonden naar
contacttracing (voor leerlingen is dat de contacttracing van CLB –
school. De ouder hoeft hiervoor dus niets extra te ondernemen. Dit
gaat immers automatisch.).
Deze dienst werkt permanent door (ook tijdens vakantieperiodes
en weekends).
Deze dienst beschikt over alle leerlinggegevens: welke leerlingen
bij elkaar in de klas zitten of welke leerlingen in het verleden reeds
een positieve pcr-test aflegden bijvoorbeeld maar ook alle
contactgegevens van de ouders.
Je geeft de informatie van de positieve test ook best door aan de
directie (via mail).
Contacttracing bezorgt document van de verhoogde
waakzaamheid aan de school.
De school bezorgt dit document aan alle leerlingen van de
betrokken klas van deze leerling.
Wanneer 4 leerlingen van dezelfde klas binnen dezelfde
week (7 dagen maar niet tijdens vakantieperiodes) een
positieve test afleggen binnen de schoolcontext, gaat de
volledige klas gedurende 5 dagen verplicht in quarantaine.
De quarantaine begint te lopen vanaf de dag van de sluiting van de
klas en loopt vijf dagen.
* Kinderen die een herstelcertificaat hebben moeten niet in
quarantaine (de kinderen kunnen in overleg naar school komen en
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aansluiten bij een andere klas).
* O.w.v. de mondmaskerplicht worden alle contacten van de
leerlingen en leerkrachten beschouwd als laagrisicocontact.

Wat als er een ouder een positieve pcr-test aflegt?
-

De uitslag van deze test wordt automatisch verzonden naar
contacttracing.
Kom je kind onmiddellijk afhalen op school wanneer je zelf op
de hoogte gebracht bent.
Tip!
In afwachting van een testuitslag van een gezinslid met
symptomen: spring hier verstandig mee om en hou indien
mogelijk het kind thuis .
Dit om mogelijke besmettingen achteraf zoveel mogelijk te
vermijden.

Quarantaine regels wanneer er een huisgenoot een
positieve test aflegde?
-

-

-
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Positief besmette persoon blijft 7 dagen in quarantaine op
voorwaarde dat je een negatieve zelftest aflegt op dag 7.
Gevaccineerde huisgenoten:
Wie al een boosterprik heeft gekregen of maximaal vijf
maanden geleden met de basisvaccinatie ingeënt werd,
moet niet in quarantaine na een hoogrisicocontact. Zij
moeten ook geen PCR-test laten afnemen.
Ook kinderen die hun twee dosissen hebben ontvangen,
zullen dus niet in quarantaine moeten na een
hoogrisicocontact.
Wie nog geen boosterprik kreeg of langer dan vijf maanden
geleden de basisvaccinatie ontving, mag vanaf vier dagen uit
quarantaine na een hoogrisicocontact mits er tot en met dag
zeven een dagelijkse zelftest wordt afgenomen.
Ook die mensen hebben dus geen PCR-test meer nodig om de
quarantaine te beëindigen.
Niet-gevaccineerde huisgenoten:
Kinderen tussen 5 en 11 jaar krijgen de status van de volwassen
persoon of personen waarbij het kind op dat ogenblik verblijft.
Dit betekent dat het kind dezelfde quarantaineregels moet volgen
als deze volwassene.
Dat betekent dat wanneer één van de ouders of inwonende
volwassene aan quarantaine (of isolatie) onderworpen is, ook het
kind in quarantaine moet.
Huisgenoot die in de afgelopen 180 dagen een besmetting opliep:
Huisarts beslist of er een test nodig is.
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Een quarantainecertificaat kan je online vinden via www.myebox.be.
Vanaf 02/12 ontvangen jullie een sms met een link naar dit attest.
De school kan tot dan gebruik maken van een tijdelijk goedgekeurd
attest hiervoor.

Schoolwerk?
-

Breng de klasleerkracht op de hoogte van de afwezigheid en bezorg
het attest van quarantaine (via www.myebox.be) of arts.
De klasleerkracht bezorgt de opdrachten via mail.
Schoolboeken kunnen afgehaald worden op het secretariaat.
Gaat de ganse klas in quarantaine?
Dan wordt er afstandsonderwijs voorzien.
Geef de klasleerkracht de nodige tijd om dit voor te bereiden.
Een draaiboek is voorhanden maar de opdrachten, lessen, … zijn
steeds afhankelijk van de periode en de eventuele ziekte van de
leraar.
Hou uw mail dus goed in de gaten.
De derde graad krijgt dan volledig online les (afspraken worden
gemaakt).
De andere graden werken met mails waarin de taken, eventuele
filmpjes en een dagelijks contactmoment.
Lukt dit niet?
Breng het secretariaat op de hoogte hiervan:
administratie@toverpotlood.be
directeur@toverpotlood.be
Wij proberen dan samen een oplossing te vinden.

Bij twijfel of vragen wendt u zich best tot uw huisarts.
De beslissing van de huisarts is doorslaggevend uiteraard.
CONTACTGEGEVENS
• 016771572
• 0498771265
• directeur@toverpotlood.be
• FONDS
Vriendelijke groeten
Yves Petré
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