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Aanpak September 2021 

Rol van de CLB’s 

Om de CLB’s te verlichten in hun taak van contacttracing opdat ze opnieuw kunnen focussen op hun 
reguliere opdrachten, het maken van een inhaalbeweging en om zich te kunnen toeleggen op hun 
bijkomende opdracht inzake welbevinden van leerlingen werd er met het AZG de afspraak gemaakt dat 
vanaf 9/09 de contacttracingscentra de opdracht om HRC te contacteren om op maat van elke leerling 
gericht richtlijnen mee te geven over testen en quarantaines. 

De CLB’s blijven verantwoordelijk voor het detecteren van de HRC. Ze ontvingen hiervoor richtlijnen vanuit 
Sciensano, zoals dat ook in de voorbije maanden gebeurde. De CLB’s zullen de HRC registreren in LARS 
waardoor de HRC automatisch een SMS zullen krijgen met de melding dat ze blootgesteld werden aan een 
hoog risico. Ze krijgen ook meteen een code mee voor de afname van een PCR test, de instructie dat ze in 
quarantaine blijven en dat ze zullen worde opgebeld door het contacttracingscentrum voor verdere 
richtlijnen op maat. Het contacttracingscentrum volgt ook op of er wordt ingegaan op de uitnodiging van 
de test. De CLB’s zullen lijsten met HRC kunnen aanmaken. 

Voor de leerkrachten beperkt de rol van CLB zich tot het detecteren van HRC en LRC. 

Het contactopsporingsonderzoek door CLB start pas wanneer ze in LARS de melding krijgen van een index 
met een positieve PCR test.  

Ook bij het vermoeden van clusters blijven de CLB’s het aanspreekpunt. Zij blijven ook in contact met de m- 
SPOC om de situatie lokaal op te volgen. 

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht, IT technisch en juridisch, om op 9/09 operationeel te zijn. 

Rol van de scholen 

De scholen bezorgen aan alle leerlingen die gevat werden een infobrief met de nodige info. Voor de HRC zal 
er vermeld worden dat ze een SMS krijgen met PCR code, dat ze in quarantaine moeten en dat ze worden 
opgebeld door het contacttracingscentrum voor verdere instructies en opvolging. Voor de LRC geldt de 
richtlijn dat ze gedurende 14 dagen verhoogd waakzaam blijven. 

De standaardbrief zal eerstdaags ter beschikking zijn. 

Wanneer leerkrachten HRC zijn, gaan ze in quarantaine en  worden hun contactgegevens door de school 
doorgegeven aan de arbeidsgeneesheer voor het aanmaken van de PCR code en zullen ook zij door het 
contacttracingcentrum worden gecontacteerd. 

Weekend en avonduren 

De nieuwe richtlijnen voor de contacttracing en de maatregelen op school kregen vorm op basis van het 
advies van de Risk Management Group. https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/contactopvolging-
kinderopvang-en-onderwijs 
Hierbij werd er rekening gehouden met de veranderde virologische context door de vaccinaties en het feit 
dat kinderen en jongeren uiterst zelden ernstig ziek worden door Covid. Het is ook niet langer het 
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streefdoel om elke besmetting snel te detecteren om zo de epidemie in te dijken maar wel om de epidemie 
onder controle te houden en aan risicobeheersing te doen. 
 
Omwille van deze afwegingen en de vele signalen uit de centra dat het welbevinden van CLB medewerkers 
ernstig in het gedrang komt door het aanhoudende weekend-en avondwerk hebben de CLB’s GO! volgende 
afspraken gemaakt over het racen tijdens het weekend of s’ avonds.  
 
De onderstaande principes bespreken een minimaal gegarandeerd aanbod. CLB’s kunnen hiervan afwijken 
wanneer de lokale context daartoe noodzaakt. Zij nemen deze beslissing op basis van overleg met de m-
SPOC, ELZ of crisiscel.   

  
2. Op weekdagen (=werkdagen) tracen de CLB’s tot het einde van de werkdag.  

  
3. Er wordt niet getraced in weekends en op feestdagen.   

 
De principes worden gemonitord en bijgestuurd wanneer nodig. Deze principes 
worden intern gecommuniceerd binnen GO! en ter info bezorgd aan de andere centrumnetten.   
 
Dat betekent dat scholen ook in het weekend of de avonduren niet meer worden gecontacteerd, tenzij de 
lokale situatie dat vereist. Het is ook niet langer nodig dat scholen CLB’s op de hoogte brengen van 
besmettingen vermits ze automatisch via de zorgatlas aan de CLB’s worden gesignaleerd. 


	Weekend en avonduren

