Klasquarantaine en coronatest voor onze leerlingen van 3A en besmetting in vierde
leerjaar
Beste ouders
Met deze mailing geven we een volledige stand van zaken in onze school. Zo geldt er een
klasquarantaine voor de leerlingen van 3A en dook er een besmetting op van een leerling van het
vierde leerjaar. Deze leerling verbleef maandag 8 februari al in thuisquarantaine.
✓ Klasquarantaine 3A
Door een bijkomende besmetting van een leerling in klas 3A besliste het CLB om alle leerlingen en de
klasleerkracht van deze klas in thuisquarantaine te plaatsen. Ook een zorgleerkracht werd
geïdentificeerd als hoogrisicocontact en gaat in quarantaine. De betrokken leerling verbleef al sinds
zaterdagavond 6 februari in thuisquarantaine wegens een hoogrisicocontact op school en de
kinderopvang.
De afgenomen coronatest bleek positief, waardoor nu – conform de richtlijnen voor twee
besmettingen in één klas - de hele klas in quarantaine moet en getest wordt op vrijdag 12 februari.
Alle ouders ontvangen hierover van het CLB de nodige informatie. De thuisquarantaine eindigt pas
nadat de voorziene test een negatief resultaat oplevert. Een eerste test op dag 1 van de quarantaine
is niet meer mogelijk omdat het laatste contact in de klas al op vrijdag 5 februari plaatsvond. Deze
test moet uiterlijk plaatsvinden binnen de 72 uur na het hoogrisicocontact.
De maatregel van klasquarantaine is absoluut nodig om de verdere verspreiding van het coronavirus
in onze school te voorkomen.
✓ Besmetting vierde leerjaar
Eveneens vernamen we vandaag de positieve test van een leerling van het vierde leerjaar. Deze
leerling verbleef maandag al in quarantaine door een besmetting in de privésfeer. Het CLB voerde een
contactanalyse uit en kwam tot de conclusie dat er in de klas geen hoogrisicocontacten geïdentificeerd
moeten worden, aangezien de leerling niet in de besmettelijke periode op school is geweest.
Overige leerlingen
We vragen de ouders van alle leerlingen om de komende dagen extra waakzaam te zijn voor
ziektesymptomen. Je kind blijft gewoon naar school komen. De voorzorgsmaatregelen worden op
school strikt opgevolgd. Zo worden alle klassen goed verlucht en dragen de leerkrachten altijd een
mondmasker.
Gezondheid absolute prioriteit
De school heeft bijzonder veel begrip voor eventuele ongerustheid die deze bijkomende
ontwikkelingen met zich meebrengen. De gezondheid en het welzijn van de kinderen en medewerkers
vormen op elk moment de absolute prioriteit van de school. Deze bezorgdheid vormt de basis voor
alle verdere beslissingen de komende dagen. Wij volgen hierbij strikt de richtlijnen van de hogere
overheid.
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