
moet deze clusterbesmetting dan melden aan de 
medische expert van de betrokken zorgraad. De 
CLB-arts bezorgt de expert ook specifieke infor-
matie over de context van de besmettingen. Is een 
collega besmet, dan neemt het CLB ook contact 
met de arbeidsarts van jouw school. Kom je als 
directeur via het CLB te weten dat een collega 
of leerling besmet is, ga dan discreet om met de 
informatie die je van hen verneemt. Bespreek ook 
met hen of de arbeidsarts welke maatregelen je 
best neemt en hoe je het best naar de leerlingen 
en collega’s communiceert. Bekijk op basis van 
de risicoanalyse, of samen met de preventiead-
viseur, of de lessen veilig kunnen doorgaan bij 
afwezigheden van personeelsleden door quaran-
taine, isolatie of ziekte. Mooi in theorie, helaas 
loopt het in de praktijk niet zo vlot. Ook het CLB 
kampt met een tekort aan middelen om alles 
gestroomlijnd te laten lopen.

Kan een school in quarantaine?
Een van de maatregelen die de CLB-arts, de me-
dische expert en eventueel de arbeidsarts kunnen 
nemen is de gedeeltelijke of volledige sluiting van 
een klas. Het CLB brengt de school op de hoogte 
en maakt afspraken over de latere heropstart 
van de klas, terwijl de medische expert de burge-
meester informeert over de sluiting. 
De medische expert kan na overleg met de CLB-
arts, (eventuele) arbeidsarts en burgemeester, 
beslissen om meerdere klassen op school te 
sluiten. De burgemeester oordeelt of een bijeen-
komst van de lokale crisiscel al dan niet nodig is 
om maatregelen te kunnen nemen. Dit doet hij 
omwille van de mogelijke impact van deze be-
slissing op de omgeving. Met het schoolbestuur 
worden afspraken gemaakt over een latere her-
opstart van de klassen. 
Als het besmettingsgevaar zeer groot wordt, kan 
beslist worden om de school volledig te sluiten. 

ACTUEEL

In de eerste plaats moeten we voor onszelf zor-
gen. Afstand houden en een fysieke barrière 
plaatsen tussen jezelf en andere mensen is en 
blijft de boodschap. Die fysieke barrière is het 
mondneusmasker. Opgelet: dit is enkel extra 
bescherming. Afstand van 1,5 meter houden en 
regelmatig je handen wassen blijven het meest 
effectief. Als onderwijspersoneel leven we elke 
dag samen en dan lijkt het al snel of we in elkaars 
bubbel zitten. We gaan nonchalanter om met de 
veilige afstand en met het dragen van een mond-
masker. Maar niets is minder waar. Elke avond 
gaan we naar huis naar onze eigen bubbel. Kijk 
met die wetenschap kritisch naar de leraarska-
mer. Is die corona-proof? Staan de stoelen 1,5 
meter uit elkaar? Is het maximum aantal toegela-
ten personen aangepast? Worden de tafels regel-
matig ontsmet? Wordt dit duidelijk aangegeven? 
Blijf dit bewaken: Loop je rond, draag je mond-
neusmasker. Ontsmet na gebruik je plaats. Zet 
maar zoveel stoelen als de aanbevolen capaciteit 
van de ruimte het toelaat. En verlucht, zet ramen 
en deuren open. Vergader het liefst digitaal of in 
kleinere groepen.

Een collega of leerling is besmet.  
Wat nu?
Eerst dit: Je bent het meest besmettelijk vlak 
voor de symptomen zich beginnen te vertonen. 

Het virus 
is niet weg
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Het draaiboek is duidelijk. “De veiligheid van alle leerlingen en 
personeel is een absolute basisvoorwaarde voor de heropstart en 
het open houden van de scholen. We houden ook rekening met zieke 
personeelsleden en leerlingen die niet op school aanwezig kunnen zijn. 
We voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale 
welbevinden.” Een quasi onmogelijke opdracht zonder extra middelen, 
met een structureel lerarentekort waar we al jaren mee worstelen en 
met te weinig handen in de klas!

Wacht dus niet op 
de resultaten van 
een test om maat-
regelen te nemen. 
Dit doe je voor je-
zelf, maar ook voor 
je collega’s, familie 
en vrienden. 
Als een leerling of 
collega besmet is 
met het virus, nemen 
de contactopspoorders 
automatisch contact op 
met het Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding 
(het CLB). Het CLB start 
dan een contactonderzoek 
om na te gaan met wie de 
besmette persoon contact 
heeft gehad op school. Zo 
gaan ze na of die personen 
zelf ook besmet zijn én 
of ze in quarantaine of 
isolatie moeten. Heb je 
op school minstens twee 
besmette personen die 
aan elkaar gelinkt zijn, 
dan is er sprake van een 
clusterbesmetting. Het CLB 
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De medische expert van de betrokken zorgraad 
betrekt dan naast de burgemeester ook de fede-
rale gezondheidsinspecteur. De burgemeester 
roept de lokale crisiscel samen en beslist samen 
met de verschillende partners, waaronder de 
inspraakbegeleiders van het COV, over de sluiting 
van de school. Opnieuw worden er afspraken 
gemaakt met het schoolbestuur over de latere 
heropstart van de school.
De burgemeester informeert de gouverneur over 
de sluiting van de school wegens een clusterbe-
smetting, die dit op zijn beurt verder doorgeeft 
aan het nationaal crisiscentrum. De school moet 
de sluiting melden aan het Agentschap voor On-
derwijsdiensten (AgODi).
 

>>
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Dringend nood aan extra  
korte vervangingen
Meester Roel kwam tijdens een voetbalmatch in contact met een 
tegenspeler die besmet was met Covid-19. Hij moest zich laten tes-
ten. Terwijl hij wacht op het resultaat kan hij enkele dagen niet naar 
school. Juf Yasmine is verkouden, hoest en heeft koorts. Wie ziek is 
blijft thuis! Gelukkig geen Covid-19 besmetting maar wel uitzieken 
en vijf dagen afwezig. Bij kinderverzorger Tinne was er thuis een 
corona-besmetting, heel het gezin zit in quarantaine.
Herkenbaar? Meester Roel, juf Yasmine en kinderverzorger Tinne 
werken in dezelfde school. De directeur en de collega’s zitten met de 
handen in het haar. Hoe gaan ze dit oplossen? De overheid is dui-
delijk. Tijdens corona blijven de normale regels voor het vervangen 
van personeel gelden! Willen we een vervanger? Dat kan, als we 
eenheden voor korte afwezigheden inzetten. Hiermee komen we niet 
ver. De kinderverzorger kan noch via de korte vervangingen noch 
via het lerarenplatform vervangen worden en we hebben haar hulp 
zo nodig. Omdat er een groot lerarentekort is zetten we klassen bij 
elkaar. Dit moeten we in deze corona-tijd vermijden. Hoe lang blij-
ven we op deze manier werken? Tot de eenheden ‘vervanging korte 
afwezigheid’ op zijn of tot onze collega’s op zijn? Het water staat 
ons nu al aan de lippen. Hoe lang blijven we nog ploeteren? Hoeveel 
personeelsleden moeten er nog uitvallen voor het schoolbestuur 
zegt ‘het gaat niet meer’ ‘dit gaat onze draagkracht te boven’. We 
moeten onze risicoanalyse terug kritisch bekijken en noteren wat de 
minimumbezetting moet zijn om verder te kunnen werken. Halen we 
die niet, dan moet de school sluiten. Misschien dat de overheid dan 
wel inziet dat er meer middelen nodig zijn.
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Cedric Herreman
Cedric is een gedreven kleuteronderwijzer. Hij studeerde voeding en verzorging, en zag het licht toen hij in 
het vierde middelbaar kennis maakte met iemand die studeerde voor kleuteronderwijzer. Na een zevende 

jaar kinderverzorging gingen alle trossen los op de hogeschool. Het was liefde op het eerste gezicht, al van 
bij de eerste theorielessen. Bij Kazou begeleidde hij kleuterkampen. Na twee jaar vervangingen en een fijne 

opdracht bij anderstalige nieuwkomers zoekt hij nu werk in dezelfde scholengemeenschap.
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Waar sta ik voor? 
Ik wil vooral jonge kinderen met een 
positieve blik naar onze wereld en 
samenleving leren kijken. Respect 
voor jezelf en een ander is belangrijk: 
iedereen mag zichzelf zijn, ongeacht 
zijn/haar herkomst. In mijn eerste 
jaar werkte ik dit uit in verschillende 
thema’s. Bijvoorbeeld bij het thema 
carnaval gebruikte ik “Lou viert 
carnaval” van Katleen Amant, een 
prentenboek met de nadruk op 
diversiteit. En Lou heeft ook een 
meester in de klas en geen juf, dat sloot 
goed aan bij onze klas. Alle personages 
zijn ver van stereotypen.
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Sluiting wegens overmacht
Als er op een bepaald moment teveel leraren 
afwezig zijn wegens quarantaine, isolatie of ziekte 
kan het schoolbestuur beslissen om de school 
te sluiten wegens overmacht. De burgemeester 
moet verwittigd worden en die kan beslissen of de 
lokale crisiscel bijeengeroepen moet worden. Het 
schoolbestuur, de medische expert, de CLB-arts 
en de arbeidsarts van de school kunnen dan be-
trokken worden bij dit overleg waar ze afspraken 
maken met de school over de latere heropstart. 
Net zoals bij sluiting van de school wegens 
clusterbesmettingen moet de burgemeester de 
gouverneur op de hoogte brengen, die nadien de 
sluiting van de school doorgeeft aan het nationaal 
crisiscentrum.
De school deelt de beslissing van de sluiting mee 
aan het CLB en meldt de sluiting wegens over-
macht aan het Agentschap voor Onderwijsdien-
sten (AgODi). 

Wat is quarantaine?
We krijgen veel vragen binnen over de quaran-
taine. Is het nu 7 dagen, 14 dagen of 9 dagen? Wat 
mag je nog wel? Wat niet meer? Er is ondertus-
sen ook weer wat aan gesleuteld. Hoog tijd dus 
om de bomen in het bos opnieuw te kunnen zien. 
We zetten het voor je op een rijtje. 
Stel je bent met iemand in contact geweest die 
net heeft gehoord dat hij of zij besmet is met 
COVID-19. Dan word je gevraagd in quarantaine te 
gaan. Tot nu toe was dat 14 dagen, vanaf 1 okto-
ber wordt dat 7 dagen, zo heeft de veiligheidsraad 
op 23 september beslist.
Als je in quarantaine bent, zonder je je best zoveel 
mogelijk af en mag je niet buitenshuis werken. 
Vermijd nauwe contacten met je huisgenoten. Als 
dat kan, slaap in een aparte ruimte, gebruik een 
apart toilet en een aparte badkamer. Deel zeker 
nooit voorwerpen met je huisgenoten, zoals be-

stek, glazen, handdoeken, … Je mag enkel bui-
tenshuis voor noodzakelijke verplaatsingen, zoals 
boodschappen doen, naar de dokter of de apothe-
ker gaan. Begin je je slechter te voelen en vertoon 
je symptomen, bel meteen je huisarts. Die beslist 
of de test noodzakelijk is of niet.

Wat betekent Isolatie?
Dit is onveranderd gebleven na de veiligheidsraad 
van 23 september. Als je ziek bent of positief ge-
test bent, word je gevraagd om voor een periode 
van minstens 7 dagen in isolatie te gaan. Vanaf 
het moment dat je symptomen hebt, blijf je niet 
meer dan 7 dagen besmettelijk voor andere men-
sen dus is het ook voor die periode dat je je moet 
isoleren van je dichte omgeving.
Om isolatie goed door te komen, vraag je best 
hulp aan anderen. Uiteraard gelden de maatrege-
len bij quarantaine ook voor isolatie, maar ze zijn 
nog iets strenger. Zo wordt aanbevolen om thuis 
een mondmasker te dragen om je huisgenoten 
te beschermen van het virus. Je blijft ook best in 
een aparte kamer die je zo veel mogelijk verlucht, 
zodat het virus niet de kans krijgt om zich te ver-
spreiden van zodra de deur opengaat. Je kan zelf 
contact opnemen met het callcenter voor con-
tactonderzoek, maar je hoeft daar zeker niet op te 
wachten om je naasten op de hoogte te brengen.

Het laatste nieuws over onderwijs en corona
https://bit.ly/30lTxpl
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