
 
 

Datum: 2 0 /03/2021 
School: De Berk, Hasselt 
Reden: Info naar aanleiding van meerdere corona-besmettingen in de school 

 
Meneer, mevouw,  
Beste ouders, 
Beste leerkrachten, personeelsleden, 

 
In school De Berk zijn n.a.v. contactonderzoek intussen meerdere besmettingen met het 
coronavirus  vastgesteld. Er is geen reden tot paniek, maar we nemen deze situatie wel zeer ernstig. 

 
Op vrijdagavond ging er een crisisoverleg door met de burgemeester, de gemeentesecretaris, enkele 
afgevaardigden van het gemeentebestuur, de verantwoordelijke arts van de ELZ, de arts van zorg en 
gezondheid, de schooldirectie, de veiligheidsverantwoordelijk en het CLB. 
 
Op dit overleg is besloten tot het nemen van volgende preventieve maatregelen: 

 
•  Uw kind en ook alle andere kinderen van T2 en alle kleuters en de betrokken 

personeelsleden worden vanaf nu allemaal beschouwd als hoog- risico-contact  en 
worden in quarantaine geplaatst tot en met zaterdag 27/03/2021.  

• Dit wil zeggen dat de klas en de hele afdeling Type2 en alle kleuterklassen volledig 
sluiten vanaf maandag, 22/03/2021. 

• De hoogrisico leerlingen- en personeelsleden van de positief geteste persoon zullen 
getest worden op woensdag           24/03/2021. 

• Deze testing wordt collectief georganiseerd op school: 

Datum: woensdag  24/03/2021 
Locatie: School de Berk in Hasselt. 

Via de school verneemt u op dinsdag hoe laat u hier verwacht wordt met uw  kind. 

Graag willen we bij iedereen het belang benadrukken van deze testing. 
Het is enkel op deze manier dat we een goed zicht krijgen op de situatie en de 
nodige bijkomende beslissingen kunnen treffen. 

 
Na deze test wordt u op de hoogte gebracht van het resultaat via sms, maar dit kan 
tot 48 uur duren. Niet iedere test wordt op hetzelfde moment verwerkt, waardoor u 
op verschillende tijdstippen het resultaat van uw kind ontvangt wanneer er meerdere 
kinderen in het gezin getest werden. 
 
Indien blijkt dat uw kind besmet is, zal u opgebeld worden door of neemt u zelf 
contact op met uw huisarts. Heeft u na 48 uur geen telefoontje gehad, dan kan u 
ervan uitgaan dat uw kind negatief is. 

Op dit moment gelden deze maatregelen voor de leerlingen en leerkrachten van de 
school, niet voor hun gezinsleden. 

Afhankelijk van verdere ontwikkelingen, zijn verstrengingen wel mogelijk. 
 
 
 



Wat moet je doen om sociaal verlof te vragen omdat je zoon/dochter in quarantaine zit? 
Toon dit document aan je werkgever of bezorg een kopie. 

 
Om alle ouders zo goed mogelijk te helpen, vragen we aan de werkgevers om dit document als 
bewijs voor het sociaal verlof o.w.v. quarantainemaatregelen bij de kinderen te gebruiken. Deze 
documenten zijn op naam en in pdf gemaakt en goedgekeurd door de betrokken CLB-arts van Vrij 
CLB Limburg. Voor de persoon die in quarantaine gaat kan een quarantainecertificaat gedownload 
worden op www.mijngezondheid.be 
 

Extra info: Wat wil dit zeggen “in quarantaine gaan”? 

• Blijf thuis! Ook als je niet ziek bent. Mogelijk krijg je pas later klachten. 
• Ook zonder klachten kan je anderen besmetten. 
• Verlaat je woning enkel als dat echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld om naar de dokter te 

gaan. 
• Ben je ouder dan 12 jaar? Draag altijd een mondmasker. 
• Ontvang thuis geen bezoek. 
• Zolang jij niet ziek bent, moeten je huisgenoten niet in quarantaine. 
• Je mag niet naar je hobby’s (sportclub, kunstacademie, jeugdbeweging,…). 
• Je mag je familie of vrienden niet bezoeken. 
• Meet je temperatuur 2 keer per dag. 
• Ben je verkouden, heb je koorts, kan je moeilijk ademen, moet je vaak hoesten, of kan je 

niet zo goed meer ruiken en proeven? 
Telefoneer direct de huisarts (van wacht). 

Bescherm je huisgenoten ! 

• Was je handen met water en zeep. Doe dit meerdere keren per dag, 
• Hoest en nies in een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek direct in de vuilnisbak. Was 

daarna je handen. 
Heb je geen zakdoek? Hoest en nies dan in de plooi van je elleboog. 

• Gebruik aparte spullen in huis: borden, glazen, bestek, tandenborstels en handdoeken,… 
• Verlucht je woning. Zet vaak een raam of deur open. 
• Heb geen contact met kwetsbare huisgenoten zoals oude mensen, mensen met 

suikerziekte 

Wat vertel je aan je kind? 

Het is van belang om je kind gerust te stellen. Vertel het daarom wat je via deze brief hebt 
vernomen. 

Meer informatie? 

• Algemene info en veel gestelde vragen: 
www.info-coronavirus.be 

o Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 
o Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

• Informatie specifiek voor Limburg: 
o Algemene informatie Vrij CLB Limburg: www.vrijclblimburg.be/corona 

 
Wij blijven de situatie van zeer nabij opvolgen en houden u op de hoogte indien er bijkomende 
afspraken gemaakt moeten worden afhankelijk van de resultaten van het onderzoek. 

Met vriendelijke groeten, 

Dr. Knops Lieve 
Covid Team Hasselt 
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