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         30 oktober 2020 

Beste ouders, 

 

Het coronavirus is meer dan ooit aanwezig. Ook uw zoon/dochter wordt regelmatig geconfronteerd met 

personen die mogelijks of effectief besmet zijn. 

Vanuit het CLB volgen wij de besmettingen van nabij op. Afhankelijk van de situatie beslist ons medisch team of 

uw zoon/dochter ofwel geen, ofwel een laag risico ofwel een hoog risico heeft op besmetting. 

Bij laag risico op besmetting ontvangt u via de school een brief met de nodige richtlijnen.  De belangrijkste 

maatregelen zijn gedurende 14 dagen de sociale contacten buiten de klasbubbel beperken en extra aandacht 

voor de hygiëne- maatregelen. Wij willen u met aandrang vragen om deze richtlijnen strikt op te volgen. Enkel 

op deze manier kunnen we het virus te lijf gaan. 

Indien uw zoon/dochter een hoog risico contact had met een besmet persoon wordt u hiervan telefonisch op 

de hoogte gebracht en ontvangt u nog een mail met duidelijke richtlijnen. Ook hier willen we er sterk op 

aandringen om te richtlijnen te volgen. Bij een hoog risico contact is quarantaine noodzakelijk! Dit betekent 

effectief het huis niet verlaten, geen bezoek ontvangen! 

Ook als er geen risicocontacten geweest zijn met een besmet persoon blijft het opvolgen van de algemene 

maatregelen meer dan nodig! 

 

We zijn er ons heel erg van bewust dat de maatregelen die nodig zijn om het virus in te perken een grote 

impact hebben op het welbevinden van uw zoon/dochter en ook van u als ouder. 

Gevoelens van ongerustheid en angst, verdriet, boosheid, schuld, schaamte en verzet komen naar boven. 

Dit is een normale reactie op een abnormale situatie. 

Echter, het is zeer belangrijk om samen te werken in deze moeilijke omstandigheden, waarmee Covid-19 ieder 

van ons, op ingrijpende manier, confronteert.  

Laten we er samen voor zorgen dat deze moeilijke en pijnlijke situatie er niet toe leidt dat we de vinger gaan 

wijzen naar anderen en op zoek gaan naar een ‘verantwoordelijke’.  

De ‘schuldige’ is het virus zelf. 

Praat met jullie kinderen, vertel hen dat niemand hier schuld treft, Covid-19 maakt geen onderscheid en 

iedereen kan erdoor getroffen worden. 

Motiveer jullie zoon/dochter om zich aan de maatregelen te houden. Enkel op deze manier kunnen we samen 

het virus verslaan. 

 

Zowel de school, de artsen, verpleegkundigen en de andere medewerkers van het CLB, de partners van de 

eerstelijnszone en de netwerkpartners binnen welzijn, zijn beschikbaar om een antwoord te zoeken op de 

vragen waar leerlingen en ouders mee zitten, of om een luisterend oor te bieden.   
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Op de website van Onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/veelgestelde-vragen-

coronamaatregelen en op de website van VWVJ kunnen jullie ook een antwoord vinden op veel gestelde 

vragen: https://www.vwvj.be/covid-19. 

U vindt de linken naar deze website ook op onze CLB-eigen website: https://www.vrijclb.be/vrij-clb-noordwest-

brabant  

 

We zetten samen alles op alles om de impact van het virus zo klein mogelijk te houden. 

 

 

 

Vanwege directie, vestigingscoördinatoren en medewerkers van het Vrij CLB Noordwest-Brabant 
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