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         Houthalen, 28 november 2021 
 
 
Betreft: Update coronavirus: verstrengde maatregelen vanaf 29/11 
 
 
Beste ouder(s), 
 
 
Het Overlegcomité kwam op 26/11 vervroegd samen om strengere maatregelen te bepalen die de 
coronasituatie moeten keren. Ook voor de scholen gelden er vanaf maandag 29 november een aantal 
verstrengingen rond: 

• scheiden van klasgroepen 

• (extra-muros)activiteiten 

• meten van de luchtkwaliteit 

• derden op school 

• test- en tracingstrategie 

Dit betekent dat wij nog maar eens moeten schakelen. Verder blijven de reeds geldende 
coronamaatregelen op onze school ook nog van kracht. Onze leerlingen en leerkrachten zullen 
wederom alle opgelegde maatregelen in praktijk omzetten (zoals we de voorbije 2 jaar al deden). 
 
Scheiden van klasgroepen 

We vermijden maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimten.  
 
(Extra- muros)activiteiten op school 
Omwille van veiligheidsredenen hebben we alle extra-murosactiviteiten, die buiten de school 
plaatsvinden, afgelast tot en met de kerstvakantie. 
We gaan ook niet meer op BIB-bezoek. De BIB van onze gemeente zal boekenpakketten voor de 
leerlingen klaarmaken. Zo is er voor onze leerlingen toch nog voldoende extra leesaanbod. 
 
Meten van de luchtkwaliteit 
Vanuit het gemeentebestuur worden er vanaf begin december voor elk klaslokaal, refter en 
personeelslokaal een CO2- meter voorzien zodat we de luchtkwaliteit kunnen meten en bewaken.  Nu 
wordt er reeds les gegeven met ramen en deuren open voor een goede ventilatie te garanderen. 
 
Derden op school 
We houden de aanwezigheid van derden op onze school strikt beperkt.  
  



Test- en tracingstrategie 
Op dit moment worden leerlingen uit het basisonderwijs die op school in nauw contact kwamen met 
een besmette leerling en zelf geen symptomen vertonen niet meer getest of in quarantaine gezet. 
Deze leerlingen mogen dus naar school blijven gaan en worden als laagrisicocontact beschouwd.  
Het CLB geeft de te volgen richtlijnen mee in een brief.  
Als er in één klasgroep 3 (voorheen: 4) of meer besmettingen optreden binnen 7 dagen treedt de 
noodremprocedure tegen clusteruitbraken in werking. De hele klas sluit dan preventief gedurende 7 
dagen. Alle leerlingen gaan gedurende die periode in quarantaine. Leerlingen worden niet getest 
indien ze geen symptomen hebben. De school en/of het CLB communiceren duidelijk vanaf wanneer de 
leerlingen terug naar school mogen komen. 
 
Hoe is de situatie op dit moment op onze school? 

• We hebben tot nu toe geen enkele clusterbesmetting (dus 4 of meer besmettingen) binnen 7 

dagen gekend in één klasgroep. 

• Er zijn natuurlijk wel kinderen die afzonderlijk positief testten voor COVID- 19. Zij bleven dan ook 

10 dagen thuis in isolatie. Gelukkig bleken deze kinderen niet echt ziek te zijn. 

• Er zijn wel heel wat kinderen thuis omdat een gezinslid of een ander nauw contact buiten de 

school positief testte.  Zij blijven, als hoogrisicocontact, uit voorzorg de nodige tijd thuis. 

• Men zou het haast vergeten, maar er zijn ook nog kinderen thuis omdat ze buikgriep hebben. 

Deze ziekte circuleert als vanouds op onze school. 

• Tot nu toe testte geen enkele leerkracht van onze school positief.  We gaan trachten dit zo te 

behouden. 

• Wij doen als school ook onze eigen contacttracing.  Indien een leerling uit een klas positief 

test, vragen we aan de ouders om indien mogelijk een sneltest te doen van de kinderen die op 

1.5 meter afstand van de besmette leerling zitten.  Door deze maatregel merken we dat we 

snel clusteruitbraken tegengaan. 

Het doet ons vooral pijn dat heel wat van onze leerlingen gedwongen thuis moe(s)ten blijven. Deze 
kinderen missen toch heel wat dagen nuttig contactonderwijs. Opnieuw zijn onze kinderen de grootste 
dupe van deze pandemie, want zij verliezen heel wat kansen. Bovendien worden onze ouders zo nog 
maar eens belast met extra zorgen en taken. Zij proberen hun kinderen zo goed mogelijk te helpen 
terwijl ze dit vaak moeten combineren met andere verantwoordelijkheden en verwachtingen.  
Ook van onze leerkrachten vergt deze coronagolf alweer het uiterste. Lesgeven wordt alsmaar 
moeilijker. In de klas is de regelmaat zoek, omdat kinderen door quarantaine of een besmetting 
achterstand oplopen en nadien afzonderlijk bijgewerkt moeten worden. De leerkrachten zitten dus met 
verschillende snelheden te werken. Ze moeten door het lerarentekort ook nog eens bijspringen en de 
klassen van afwezige leerkrachten opvangen, de extra bewakingen en bijkomende taken invullen,…  
Toch zullen we met z’n allen moeten blijven volhouden en vechten. 
We doen dan ook een oproep aan iedereen om voldoende preventieve maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat de algemene viruscirculatie zo laag mogelijk blijft. Dat is de beste garantie om 
onze school zo lang mogelijk en zo normaal mogelijk te laten functioneren. 
 
Bij vragen of bezorgdheden: neem gerust contact op met de directie op het nummer: 011/49 23 91 of 
via mail: delakerberg@houthalen-helchteren.be.   
 
Zorgzame groeten, 
 
Koen Van De Paer 
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