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Communicatie omtrent Covid-19-adviezen en -maatregelen  
 
  
Geachte ouder,  
Beste leerling,  
  
Graag informeren wij u blijvend over onze visie en aanpak over school maken in tijden van het coronavirus Covid-19. In deze 
communicatie lichten wij verschillende luiken toe:  

1. Welke maatregelen nemen wij als school?  
2. Wat als een leerling positief test?  
3. Wat als een leerling een risicovol contact had buiten de school?  
4. Wat als een leerling in quarantaine moet?  
 
 

Welke maatregelen nemen wij als school?  
Naast de mondmaskerplicht en de voorzieningen voor handhygiëne, nemen wij nog een aantal extra maatregelen om de 
verspreiding van het virus tegen te gaan:  

• Leerlingen blijven zoveel als mogelijk in een vast leslokaal. Op deze manier creëren we geen onnodige 

leerlingenstromen.  

• Leerlingen krijgen een vaste plaats in hun leslokaal en moeten die plaats behouden.   

• In onze leslokalen is er gerichte aandacht voor verluchting.   
o Zolang het weer het toelaat en er niet verwarmd wordt, blijven de ramen en indien haalbaar deuren open 

overdag. Ook ’s nachts blijven de ramen op kiepstand.   
o Van zodra verwarmen noodzakelijk wordt, verluchten we gericht:  

▪ tussen de lessen: 5 minuten met open ramen en deuren  
▪ voor en na een korte pauze: 5 minuten met open ramen en deuren  
▪ voor en na de middagpauze: 5 minuten met open ramen en deuren  

• De opschorting van de verplichte avondstudie blijft gelden. Indien u het studieregime van uw zoon of dochter 

wenst te wijzigen, dan kan dat met een toelating in de agenda via de opvoeder of klassenleraar.  
 
 

Een leerling test positief op het coronavirus Covid-19  
Wanneer wij de melding krijgen dat een leerling positief test op het coronavirus Covid-19 dan vragen wij de ouder om ook 
het CLB te contacteren via 051 25 97 00 binnen de kantooruren of via 0477 76 13 72 buiten de kantooruren. Vanuit de 
school reiken wij meteen de nodige informatie aan i.v.m. de plaats in de klas en in de studie.  Ook de klassenleraar en 
leerlingenbegeleider kunnen relevante informatie over sociale contacten aanvullen. De CLB-arts zal ook de leerling die 
positief testte en zijn of haar ouders bevragen.  
Op basis van deze informatie wordt een onderscheid gemaakt tussen leerlingen die in hoog risico contact gekomen zijn met 
de leerling die positief testte en leerlingen die in laag risico contact gekomen zijn. Leerlingen die een hoog risico 
contact hadden, worden door de CLB-arts gecontacteerd. Zij krijgen de melding om in quarantaine te gaan en zich te laten 
testen. Zij ontvangen hierover ook een schrijven vanwege het CLB.  
  
Leerlingen die een laag risico contact hadden, worden niet door het CLB gecontacteerd. Als school kiezen wij ervoor om de 
leerlingen van de klasgroep waartoe de leerling met een positieve test behoort op de hoogte te brengen met een 
afzonderlijk schrijven. Wanneer uw zoon of dochter tot deze klas behoort, kan hij of zij gewoon naar school en hoeft hij of 
zij niet getest te worden. Aandacht voor de symptomen van COVID-19 blijft wel belangrijk1. Ter volledigheid verwijzen wij 
ook naar de beslisboom van het CLB.  
  

http://ttp/www.sint-michiel.be
https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-_info_en_brieven/beslisboom_covid-19_leerlingen_lo_so_20200930.pdf
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Een leerling had een risicovol contact buiten de school  
Wanneer uw zoon of dochter buiten de schoolcontext in contact is gekomen met iemand die positief test op corona, dan 
neemt u contact op met uw huisarts. De arts kan bepalen of dit contact risicovol was of niet en of uw zoon of dochter getest 
wordt en in quarantaine moet. Indien niet, dan kan uw zoon of dochter gewoon naar school.  
Indien de test positief is, dan verwijzen wij naar voorgaand onderdeel en vragen wij ook ons secretariaat zo snel mogelijk te 
verwittigen via 051 26 47 26. Ook indien een quarantaine noodzakelijk is, wordt de afwezigheid gemeld via het secretariaat.   
 
 
Een leerling testte positief, moet in quarantaine  of een leerling testte negatief en moet eveneens in 
quarantaine: voor deze leerlingen voorzien wij afstandsonderwijs zolang ze zelf niet ziek zijn.  
Wanneer uw zoon of dochter in quarantaine moet en niet ziek is, dan bieden wij lesinhouden aan en verwachten wij wel 
inspanningen om de lesinhoud te verwerken. Deze inspanningen kunnen bestaan uit het doornemen van lesnota’s, het 
volgen van een online les of het uitvoeren van een opdracht. De klassenleraar en de vakleraren zullen uw zoon of dochter 
hierbij ondersteunen. Wij stelden hiervoor een stappenplan op met verwachtingen t.a.v. de klassenleraar, de klasgenoten, 
de vakleraren en de leerling die thuis in quarantaine zit.  U vindt dit stappenplan in bijlage.  
Wanneer uw zoon of dochter positief test en ziek is, dan wensen wij hem of haar veel beterschap. Na het ziekteverlof krijgt 
uw zoon of dochter de nodige lesnota’s van de klasgenoten en remediëring van de vakleraren.  
Wie meer informatie wenst omtrent het coronavirus Covid-19 kan terecht op www.info-coronavirus.be. Met vragen of 
bezorgdheden over dit bericht kan je uiteraard ook terecht bij de directie.  
  
Zorgzame groeten,  
  
Merel Lefevere  
Carla Obin  
directie   
 
 
Bijlages: Stappenplan afstandsonderwijs   
 
 
  
1 Veel voorkomende symptomen van COVID-19: koorts > 38°, hoesten, verlies van geur en/of smaak, kortademigheid, spierpijn, keelpijn, 

hoofdpijn, waterige diarree, vermoeidheid en algemeen ziek voelen. Bij geval van twijfel contacteer je huisarts.  

 
 

http://ttp/www.sint-michiel.be
http://www.info-coronavirus.be/

