
Meneer, mevrouw, beste ouders, 

Belangrijke mededeling: geen kienavond deze week (gepland op vr.13 maart). 

Sinds gisteren zijn er nieuwe richtlijnen voor de Limburgse scholen. Zo wordt er 
plots afgeraden om activiteiten en samenkomsten van grote groepen te 
organiseren. We gaan dat advies volgen: daarom zijn we genoodzaakt om onze 
kienavond uit te stellen naar vrijdag 8 mei 2020 in onze school en niet in zaal 
Kermeta. Natuurlijk blijven de kienkaarten en de tombola geldig! 

Hieronder vinden jullie extra info van de dokter van het CLB.   

Hopend op jullie begrip. 

Luc Piccard, directeur van De Berk.  

 

Er zijn signalen van besmetting met het coronavirus in Vlaamse scholen.  

In school De Berk is dit echter nog niet het geval maar in meerdere scholen zijn er leerlingen die 
bewezen besmet zijn met het coronavirus. Iedere zieke leerling of leerkracht testen is echter niet meer 
haalbaar.  Daarom heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid de maatregelen bijgestuurd en maken we 
een onderscheid tussen verschillende situaties.  

- Ieder kind (leerling, leerkracht) met koorts en symptomen van bovenste luchtweginfectie 
(hoesten, snotteren) blijft thuis of gaat naar huis en contacteert de huisarts. We adviseren dat 
de kinderen door hun ouders worden afgehaald en niet door hun grootouders. 

- Ieder kind (leerling) met koorts OF symptomen van bovenste luchtweginfectie (hoesten, 
snotteren) en die mogelijk in contact is gekomen met een vermoedelijk geval of bewezen geval 
van corona blijft thuis of gaat naar huis en contacteert de huisarts. 

- De kinderen(leerlingen) die samenwonen met een bewezen coronapatiënt gaan in isolatie voor 
14 dagen, ook al hebben ze geen of milde symptomen. 

- Alle kinderen en leerlingen die geen symptomen hebben komen naar school. 
- Kinderen/ leerlingen uit een klas waar een contact geweest is met een bewezen corona patiënt 

nemen twee keer per dag de lichaamstemperatuur en nemen contact op met de huisarts bij 
verhoging. 

Neem deze brief mee als je contact neemt met de huisarts.  

Welke maatregelen worden er genomen?  

Voor onze school blijven dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde. Uit 
voorzorg gaan we tijdelijk samenkomsten met grotere groepen uitstellen: dus geen kienavond! 



Dit betekent niet dat er voor uw kind op school meer reden tot ongerustheid is dan de afgelopen dagen. 
We blijven alert.  Leerlingen tonen meestal ook milde symptomen.  Het Agentschap Zorg en Gezondheid 
volgt de situatie goed op. We houden u op de hoogte wanneer we andere maatregelen moeten nemen.  

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit 
de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek 
of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een 
coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden 
genomen in school.  

Preventieve maatregelen blijven toepassen aub! 

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het 
een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden 
zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk 
om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen: 

• Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep 
te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat. 

• Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de 
elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. 
• Vermijd handen en kussen  geven. 
• Vermijd nauw contact met zieke personen. 
• Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. 
• Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin.  

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de 
boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen. 

Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft. 

Bij wie kan je terecht over deze brief? 

Voor meer of andere vragen over deze brief kan je terecht bij de school of bij het centrum voor  
leerlingenbegeleiding.  

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 
• Voor lokale informatie kan u terecht bij de afdeling van Vrij CLB Limburg die samenwerkt met 

uw school. : 011 37 94 90 /  hasselt@vrijclblimburg.be / www.vrijclblimburg.be 
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