
    

  1 

Nota 

 

Leuven, 07/09/2021 

Beste directie, 

 

De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zijn ondertussen ook weer achter de rug. We hopen van harte dat u 

allemaal een goede heropstart kende. Helaas zien we de eerste gevallen van Covid-19 op school al weer 

opduiken. We kregen uiteindelijk ook nieuwe richtlijnen voor onze werking voor wat de contacttracing op onze 

scholen betreft. In deze nieuwsbrief willen we u graag informeren over de nieuwe richtlijnen en over de 

voorlopige werkafspraken voor dit schooljaar. 

 

 

1. Indeling van risicocontacten 

 

In het kleuteronderwijs blijft de risicoinschatting ongewijzigd: 

- Wanneer een kleuter besmet is met Covid-19, betekent dit voor de hele klasgroep en voor de leerkracht 

een laag risico contact. 

- Wanneer de kleuterleerkracht besmet blijkt, is dit een hoog risico contact voor alle kleuters. 

 

In de lagere school werden de richtlijnen wat vereenvoudigd: 

- Wanneer een leerling besmet is met Covid-19, betekent dit voor de hele klasgroep en voor de leerkracht 

een laag risico contact. 

- Wanneer een leerkracht besmet blijkt, zal de inschatting van het risico voor de klasgroep afhangen van 

de duur en intensiteit van het contact met de leerlingen. Dit kan verschillend zijn voor verschillende 

leerlingen van de klasgroep. Wanneer een individuele risicoanalyse onmogelijk is, zal de ganse klas als 

hoog risico worden ingeschaald. 

 

Voor secundaire scholen gebeurt de indeling op dit moment nog steeds op basis van de duur en de intensiteit 

van het contact en het al dan niet correct dragen van een mondneusmasker. Later dit schooljaar zal de 

vaccinatiegraad van de school waarschijnlijk mee in rekening zal worden gebracht, maar op dit moment is dit 

nog niet het geval. 

!!! Omdat de leerlingen in het secundair op dit moment geen mondneusmasker meer moeten dragen wanneer 

ze neerzitten in de klas, is het heel belangrijk om vaste plaatsen aan te houden (idealiter ook bij gebruik van 

andere lokalen) en hiervan ook een plannetje te bewaren. Wanneer (delen van) verschillende klasgroepen 

samen les hebben, is het aangeraden deze te scheiden. Zonder deze maatregelen zal het onmogelijk zijn om de 

hoog risico contacten te bepalen. 

 

 

2. Maatregelen voor risicocontacten 

 

De maatregelen voor hoog risico contacten hangen vanaf nu af van meerdere factoren: vaccinatiestatus, recente 

covidinfectie en moment van identificatie na laatste risicocontact. We onderscheiden 3 groepen: 

 

- Niet, onvolledig of < 2 weken gevaccineerde hoog risico contacten gaan in quarantaine, maximaal tot 

en met 10 dagen na het laatste contact (= dag 0). Deze quarantaine kan worden ingekort wanneer er 

een negatief testresultaat was op dag 7 of later na het laatste risicocontact.  

Of ze al dan niet een snellere 1e test moeten ondergaan, hangt af van hoe lang na het laatste 

risicocontact zij geïdentificeerd worden. 
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Daarnaast krijgen ze advies om gedurende 14 dagen contact met personen die kwetsbaar zijn voor 

Covid-19 te vermijden. Tijdens deze zelfde periode dienen ze alert te zijn voor symptomen en 

desgevallend hun huisarts te contacteren. 

- Volledig gevaccineerde hoog risico contacten laten zich zo snel mogelijk testen en blijven in 

quarantaine tot het testresultaat gekend is. Wanneer deze test negatief blijkt, kan de quarantaine 

beëindigd worden.  

Of ze al dan niet nog een test op dag 7 moeten ondergaan, hangt af van hoe lang na het laatste 

risicocontact zij geïdentificeerd worden.  

Daarnaast krijgen ze advies om gedurende 14 dagen contact met personen die kwetsbaar zijn voor 

Covid-19 te vermijden. Tijdens deze zelfde periode dienen ze alert te zijn voor symptomen en 

desgevallend hun huisarts te contacteren. 

- Hoog risico contacten met een herstelcertificaat (die dus < 180 dagen geleden een positieve Covid PCR- 

test hadden) hebben minstens even veel risico als de gevaccineerden. Zij worden echter niet getest 

o.w.v. het risico op een vals-positief resultaat en worden ook vrijgesteld van quarantaine, maar krijgen 

advies om 14 dagen lang contact te vermijden met kwetsbaren en zich te laten testen bij symptomen. 

 

De maatregelen voor laag risico contacten werden wat versoepeld. Er wordt hen enkel gevraagd om gedurende 

14 dagen contact met personen die kwetsbaar zijn voor Covid-19 te vermijden. Gedurende deze zelfde periode 

dienen ze alert te zijn voor symptomen en desgevallend hun huisarts te contacteren. 

 

 

3. Meerdere besmettingen in de klas/op school 

 

Wanneer zich meerdere besmettingen binnen een klasgroep voordoen, wordt er gekeken of het gaat om een 

mogelijke cluster en of er aanwijzingen zijn voor wijdverspreide viruscirculatie binnen de klasgroep. Op basis 

hiervan wordt de verdere aanpak bepaald. Dit is steeds maatwerk. 

 

Ook wijdverspreide viruscirculatie in meerdere klasgroepen vraagt een beleid op maat waarvoor steeds overlegd 

wordt met de medisch expert van de zorgraad (mSPOC) en desgevallend ook de artsen van het Team 

Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 

 

4. Terugkerende reizigers 

 

U krijgt ongetwijfeld ook te maken met leerlingen of personeelsleden die terugkeren uit het buitenland. De 

maatregelen die bij terugkeer gevolgd moeten worden zijn een stuk ingewikkelder geworden en hebben te 

maken met verschillende factoren: 

- Het land / de regio waaruit men terugkeert en de bijhorende kleurcode – dit wordt wekelijks aangepast 

- De vaccinatiestatus van de terugkeerders 

- De nationaliteit van de terugkeerders 

De meest recente situatie vindt u steeds hier terug: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/  

 

Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van testing maar moeten dezelfde richtlijnen rond quarantaine volgen 

als hun ouders. 

 

Of en wanneer leerlingen op school geweigerd kunnen worden na terugkeer uit een rode zone, kan u hier 

terugvinden: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-2021-2022/corona-2021-2022-veel-gestelde-

vragen-en-antwoorden/corona-veelgestelde-vragen-en-antwoorden-basis-en-secundair-onderwijs  
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