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Kinderen in quarantaine 
 

Beste ouders, 
 
We stellen vast dat er regelmatig een kind in quarantaine moet omwille van nauw 
contact met een COVID positief persoon binnen het gezin of ander familielid. 
 

Welke stappen zet je als ouder ? 

 
1. De ouders contacteren onmiddellijk de school.                            Telefoon school 056/41 35 93 
2. Het kind blijft gedurende 10 dagen correct in quarantaine.   
3. De huisarts beslist wanneer een test noodzakelijk is. 
4. U bezorgt een quarantaine-doktersattest aan de school. 

 

Wat gebeurt er op school ? 

 
1. De CLB-arts bepaalt welke stappen moeten worden gezet binnen de school. Bij kinderen 

onder de 12 jaar is risico op besmetting zeer laag. De normale klaspraktijk, mits het volgen 
van de veiligheidsmaatregelen, wordt verder gezet. 

2. Indien vereist, worden ouders individueel op de hoogte gebracht. Momenteel is dit niet nodig! 
3. Wanneer een kind binnen de klas positief test, worden de ouders uit die klas wel op de hoogte 

gebracht. 
 

Advies van het CLB : 

 
- Naar de klas toe is het kind een laag risico contact. Uw kind kan, zonder symptomen, blijven 

naar school komen. 
- Het kind is niet meer in de klas dus moet er niet aan contact tracing gedaan worden. 
- Wanneer het kind na 10 dagen quarantaine klachtenvrij is, mag het terug naar de klas. 
- Als school blijven we alert voor symptomen. 
- Op klassen- en schoolniveau blijven de huidige preventieve maatregelen gelden. 
- Ouders zijn ook extra waakzaam voor symptomen en volgen strikt de coronamaatregelen.      

Hou afstand aan de schoolpoort!! 
 
 
Onze school wilt u als ouder geruststellen. Enkel wanneer uw kind nauw contact heeft met een 
COVID positief persoon, wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht. 
 
Met beleefde groeten. 
Directeur Anne Van Tieghem 


