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Betreft: De aanpak van corona op school voor het kleuteronderwijs 

 

 

Beste ouders ,  

 

Het coronavirus blijft sterk in de actualiteit. Af en toe hoor je over besmettingen op school of over 

het in quarantaine plaatsen van leerlingen of leerkrachten. 

 

Met deze brief willen we u informeren over onze aanpak en hopen zo eventuele bezorgdheid weg te 

nemen. 

 

● Algemene hygiënische maatregelen 

○ De school volgt de richtlijnen van de overheid volgens de geldende kleurcodes.  

○ Jonge kinderen dragen het virus minder makkelijk over en zijn in geval van 

besmetting ook minder besmettelijk. 

○ We vragen dat kinderen die zich ziek voelen thuis blijven en er contact wordt 

opgenomen met de huisarts. Een kind dat ondanks een snotneus prima functioneert 

heeft wellicht een banale verkoudheid. 

 

● De rol van het CLB 

○ In geval van een (vermoeden van een) besmetting geeft het CLB advies aan de 

school. 

○ Bij een besmetting van een leerling of een leerkracht doet het CLB aan 

contactopsporing en deelt de contacten in volgens laag risico of hoog risico. Het CLB 

volgt daarbij de wetenschappelijke richtlijnen en gaat daarvoor in gesprek met de 

school en de betrokkenen. 

○ Het CLB doet enkel contactopsporing voor de contacten op school en/of het 

internaat maar niet binnen het gezin of in de ruimere omgeving. 

 

● In geval van een besmetting van een kleuter 

○ Dan kunnen de andere kleuters en de kleuterleid(st)er verder naar school komen. 

○ Bij meer dan één besmette kleuter in de klas, kunnen bijkomende maatregelen 

genomen worden. 

 

● In geval van een besmetting van een leerkracht 

○ Gezien de kleuterleid(st)er nauw contact heeft met de kleuters, zal deze klas in 

quarantaine geplaatst worden. Kleuters hoeven niet getest te worden tenzij ze 

symptomen vertonen. De huisarts oordeelt hierover. 

○ In zo’n situatie krijgt u de juiste informatie. 



 

 

 

 

 

 

 

● Iemand in het gezin wordt getest en wacht op resultaat van de test 

○ Zolang het testresultaat niet gekend is, mag de leerling naar school tenzij de huisarts 

daar anders over beslist. 

 

● Iemand in het gezin heeft positief getest 

○ De kinderen in dit gezin zijn nauwe contacten en moeten eveneens thuisblijven. De 

huisarts beslist over een test. 

 

We hopen samen met u dat het niet zover komt! Laat ons vooral verder de nodige afstand houden 

en het aantal sociale contacten beperken zodat onderwijs aan leerlingen niet in het gedrang komt. 

 

 

Namens alle directies van Scholengemeenschap KBRP 

 

An Tillie, 

Algemeen Directeur  

 

 


