Herdersem, 14 oktober 2021

Beste ouders,

Langs deze weg willen we jullie informeren hoe we corona in onze school aanpakken. Na
slechts 1 schoolmaand hadden we niet gedacht dat corona de speelplaats zou halen na 2
weken versoepeling.
Zoals jullie mogelijks vernomen hebben, zijn er momenteel een 4-tal kinderen uit het zesde
leerjaar sinds maandag/dinsdag positief getest. Sinds gisteren ook een juf uit het eerste
leerjaar.
U vraagt zich misschien af waarom we alle ouders niet eerder gecontacteerd hebben? Ik
begrijp jullie bekommernis hieromtrent en geef graag een woordje uitleg hierover:
We dienen als school de richtlijnen van het CLB op te volgen in samenspraak met onze
preventieadviseur. Aangezien we dienen te wachten op de resultaten kunnen de richtlijnen
steeds veranderen. We kiezen ervoor om geen onnodige mails te versturen die nadien
achterhaald zijn. De situatie kan immers snel veranderen.
Tot nu toe werden enkel de betrokken ouders ingelicht om het mail -en telefoonverkeer te
beperken. We hebben helaas ondervonden dat elke instantie ouders andere info geeft.
Verwarring alom! U kunt ervan uitgaan dat de briefwisseling vanuit de school de meest
adequate is en deze richtlijnen opgevolgd dienen te worden.
Wat kan u als ouder doen?
-Voelt uw kind zich onwel? Vertoont het symptomen? Hou het alsjeblieft thuis.
-1 kind positief getest in eenzelfde klas? Het CLB verstuurt een brief laag risico met
richtlijnen (zie bijlage). Vertoont uw kind symptomen? Contacteer direct de huisarts (van
wacht). Die beslist of een test nodig is en geeft advies.
-2 kinderen met een positief resultaat in eenzelfde klas? De ouders worden onmiddellijk
opgebeld. We vragen om de kinderen zo snel mogelijk op te halen en een PCR test is
verplicht. Het CLB verstuurt een brief hoog risico (zie bijlage). Je ontvangt 2 codes zodat de
testafname gratis is. Na 7 dagen dient uw kind weer getest te worden.
-Heeft uw kind de afgelopen 180 dagen corona gehad? Dan wordt hij/zij niet als
risicocontact beschouwd. Een test is onnodig want deze kan vals positief zijn.

-Ouders worden door het CLB en een callcenter opgebeld. Hierbij alertheid alsjeblieft. Er
kan verwarring ontstaan bij het advies. Gelieve te wachten op de briefwisseling van de
school.
-Is de juf/meester positief getest? De ouders worden onmiddellijk opgebeld. We vragen
om de kinderen zo snel mogelijk op te halen en een PCR test is verplicht. Het CLB verstuurt
een brief hoog risico (zie bijlage). Je ontvangt 2 codes zodat de testafname gratis is. Na 7
dagen dient uw kind weer getest te worden.
-Het ontvangen van de 2 codes kan een tijdje duren. De ene ouder ontvangt het sneller dan
de andere. Indien u na een dag bij hoog risico nog geen code ontvangen hebt, kunt u het
CLB contacteren.
-In samenspraak met het CLB en onze preventieadviseur hebben we gekozen om de
kinderen na het voorleggen van een negatieve PCR test toe te laten op school.
LET OP: een PCR test is niet hetzelfde als een snel -of zelftest.
Omdat we in het verleden ondervonden hebben dat ouders zich in duizend bochten moeten
wringen om hun kinderen op te vangen, willen we met deze maatregel het schoolleven zo
normaal mogelijk laten doorgaan. Als ouder kiest u uiteraard zelf wat het beste is voor uw
kind.
Deze maatregel zorgt er natuurlijk voor dat we elke dag de situatie opvolgen en ons
organisatorisch moeten schikken naar het aantal aanwezige kinderen (van een bepaalde
klas) op school. U mag gerust zijn dat deze kinderen goed opgevangen worden en
pedagogische taken krijgen. De getroffen klassen vormen een aparte ‘bubbel’. De
speeltijden gaan door op een ander moment.
Ik wil jullie hierbij nogmaals melden dat we enkel de ouders van de getroffen klassen
contacteren en opvolgen.
Hopelijk kunnen we jullie met deze brief geruststellen. Alvast bedankt voor jullie
samenwerking en begrip.

Hartelijke groet,
Team VSH
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