Mijn kind is ziek, wat nu?
Verwittig ons vóór 9.00u => secretariaat@de-triangel.be
Een kind is gewettigd afwezig bij:
KLEUTER
Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet worden gewettigd door een medische
attest.
Uitbreiding leerplicht: vanaf 1 september 2020 is men leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar.
Kleuters dienen dan 290 halve dagen aanwezig te zijn op school.
LEERLING BASISONDERWIJS

Ziekteduur:

Wat
indienen?

1-

Minder dan 3 of 3
opeenvolgende kalenderdagen
Ouders mogen dit attest zelf
vier keer per schooljaar schrijven.

Meer dan 3 opeenvolgende
kalenderdagen of reeds vier
keer een attest geschreven
door de ouders.

Eén van de ouders stelt zélf een
schriftelijke verklaring op en
bezorgt deze verklaring aan de
klastitularis.

Altijd een attest van dokter,
tandarts, orthodontist,
erkend labo, psychiater, …
indienen bij de klastitularis.

Afwezigheden met toestemming van de directeur

Enkel de directeur kan autonoom beslissen om in 4 gevallen deze afwezigheid toe te staan. De
toestemming moet steeds voor het verlof aangevraagd worden.
1- Bij topsport anders dan de van rechtswege gewettigde afwezigheden.
2- De periode na een overlijden om een kind het emotioneel evenwicht te laten terugvinden.
(sluit aan bij van rechtswege gewettigde afwezigheden).
3- Deelnemen aan een time-outproject (vooral in secundair onderwijs).
4- Maximum 4 halve dagen voor echt uitzonderlijke omstandigheden om persoonlijke redenen.

Toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan,
wordt nooit gegeven. Plant u een reis tijdens het schooljaar? Houd dan
steeds rekening met de schoolvakanties.

SCHOOLJAAR

Herfstvakantie
van - tot

Kerstvakantie
van - tot

Krokusvakantie
van - tot

Paasvakantie
van - tot

Hemelvaart
van - tot

2020 - 2021

2/11 – 8/11/’20

21/12/’20 – 3/1/’21

15/2 – 21/2/’21

5/4 – 18/4/’21

13 & 14/5/’21

Help ons om uw kind goed op te volgen.
I-

MELD VOOR 9U AAN HET SECRETARIAAT DAT UW KIND AFWEZIG ZAL
ZIJN.
II- Het secretariaat brengt daarna de leerkracht op de hoogte.
III- Als we niets van u gehoord hebben, contacteren we u na 9u zelf, om
te verifiëren of uw kind veilig thuis is.
IV- CORONARICHTLIJN: bij een testafname of quarantainemaatregel
steeds de school waarschuwen. Bij een positieve test van de leerling
onmiddellijk secretariaat en/of directie contacteren. De school
verwittigt het CLB dat verdere stappen onderneemt.
Meer info vindt u op www.ond.vlaanderen.be/ouders
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BESLISBOOM COVID-19 VOOR LEERLINGEN IN HET KLEUTERONDERWIJS.
Mag de leerling naar school?
START
Is de leerling extra kwetsbaar voor corona?
Bespreek dit met de behandelende arts of CLB-arts.

ja

De kleuter blijft thuis.

nee
nee

Heeft de kleuter plots klachten die behoren tot één of
meer van deze 3 groepen?
Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de
koorts gekend is, zoals bijvoorbeeld na vaccinatie.
Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende
klachten (bv. bij een leerling die astma heeft) tellen
niet mee, tenzij de klachten plots verergeren.
Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn,
ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen
eetlust.

ja

Heeft de kleuter in de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand die corona heeft in zijn (klas)bubbel?
ja

nee

Moet de kleuter in het ziekenhuis blijven?
Behoort een gezinslid tot de risicogroep
voor een ernstig verloop van COVID-19?

Wie is de persoon die corona heeft?

Een kleuter uit
dezelfde
(klas)bubbel.

ja

nee

Een kind of
volwassene uit
hetzelfde gezin.

De kleuterbegeleider of - verzorger in de
(klas)bubbel van de kleuter.

Leerlingen die enkel klachten hebben van een
verkoudheid of van neusloop door allergie, mogen naar
school.
Een test is niet
nodig.

Verkoudheid =
Snot in/uit de neus
(kleur maakt niet uit),
eventueel met niezen
of een kuchje.

De kleuter blijft thuis
en wordt getest.
Het is corona.

Het is geen corona.

nee

De kleuter kan opnieuw
naar school als er geen
koorts meer is en de
klachten beter zijn.

Heeft de kleuter nauw contact gehad met iemand die corona heeft?
Contacten met gezinsleden (kinderen en volwassenen) zijn altijd nauwe contacten.
Contacten met andere volwassenen en met kinderen vanaf 12 jaar (of vanaf het secundair
onderwijs) zijn nauwe contacten, als er langer dan 15 minuten contact was op minder dan 1,5 m
zonder mondmasker (op mond en neus!) of bij knuffelen, kussen, handen schudden,…

De kans is heel groot
dat het corona is.
Een test is niet nodig.

De kleuter blijft thuis zolang hij besmettelijk is.
Dit is 7 dagen na de start van de klachten.
De kleuter kan na 7 dagen opnieuw naar school als
er 3 dagen geen koorts is en de klachten beter zijn.
ja

De kleuter blijft thuis en wordt getest.
Het is corona.

Het is geen corona.

De kleuter blijft tot 10 dagen na het nauw
contact thuis en kan opnieuw naar school als
er geen koorts is en de klachten beter zijn.
+ 4 dagen verhoogde waakzaamheid

De leerling blijft 10 dagen thuis.
De kleuter blijft gedurende 10 dagen thuis na
het laatste nauw contact met de besmettelijke
persoon. Een test is niet nodig.
+ 4 dagen verhoogde waakzaamheid

Verhoogde waakzaamheid =
Je mag naar school.
Je mag nog niet naar je hobby’s en
op bezoek bij familie of vrienden.
Volg je gezondheid goed op.
Bel de huisarts bij klachten.

Contacten met kinderen jonger dan 12 jaar (of in de lagere school) zijn geen nauwe contacten.
De kleuter mag naar school.

Zijn er na het doorlopen van de beslisboom nog vragen of onduidelijkheden?
Neem dan contact op met de huisarts of CLB-arts.

WAAROM WORDEN KLEUTERS NIET STEEDS GETEST?
‘Hoe meer je test, hoe meer je er vindt’, gaat niet echt op voor kleuters. Ze worden sinds mei 2020 meer getest. Toch zien we bij hen geen grote toename van
het aantal positieve testen.
Kleuters zijn zelden ernstig ziek door corona. Ze hebben wel regelmatig klachten die vergelijkbaar zijn met corona. Hen telkens testen, lijkt geen goed idee. De
test wordt diep in de neus afgenomen en is pijnlijk voor jonge kinderen. Kleuters worden daarom enkel getest als het resultaat van de test bijkomend helpt om
te bepalen wat moet gebeuren.

DE KLEUTER IS ZIEK EN HEEFT CONTACT GEHAD MET EEN PERSOON DIE CORONA HEEFT. WAAROM ZIJN ER 3 MOGELIJKHEDEN?
Het risico op besmetting van de kleuter na contact met een persoon die corona heeft, is niet altijd even groot.
Heeft iemand binnen het gezin corona? Dan is de kans dat de zieke kleuter besmet is zo groot, dat zelfs niet moet getest worden. We gaan er vanuit dat de
kleuter ook corona heeft.
Heeft iemand binnen de klasbubbel corona? Dan hangt de volgende stap af van de leeftijd van die persoon. De wetenschap toont vandaag immers dat
kinderen onder de 12 jaar minder besmettelijk zijn dan oudere kinderen of volwassenen.
➔ De zieke kleuter had contact met een klasgenoot die corona heeft
De kans is klein dat de kleuter besmet werd. Toch moeten we voorzichtig zijn. Als de test toont dat het corona is, zijn er in totaal 2 positieve gevallen,
wat doet vermoeden dat er transmissie is van het coronavirus in de klasbubbel. Dan gaat de volledige klasbubbel in quarantaine.
Toont de test dat het geen corona is, dan mag de kleuter opnieuw naar school.
➔ De zieke kleuter had contact met de kleuterbegeleider die corona
Als de kleuterbegeleider corona heeft en contact had met de kleuters op het moment dat hij/zij besmettelijk was, dan gaat de volledige klasbubbel in
quarantaine voor 10 dagen na het laatste contact.
De kans dat de zieke kleuter besmet werd, is groter. Kleuters die binnen de 14 dagen na het contact klachten vertonen, worden getest, aangezien het
testresultaat zal bepalen of familieleden (en andere nauwe contacten) al dan niet in quarantaine moeten worden geplaatst.

NA EEN NAUW CONTACT MET IEMAND DIE CORONA HEEFT DUURT DE QUARANTAINE 10 DAGEN, TE TELLEN VANAF HET LAATSTE NAUW CONTACT.
HOELANG MOET DE KLEUTER DAN IN QUARANTAINE ALS EEN GEZINSLID POSITIEF TEST?
De duur van de quarantaine voor de kleuter hangt af van het gedrag van het gezinslid met corona. Is deze thuis of elders in isolatie, dan is er sindsdien geen
risico meer op besmetting van de kleuter. De quarantaine van de kleuter duurt dan 10 dagen, te tellen vanaf de dag van de isolatie van de persoon met corona.
Is het gezinslid met corona niet geïsoleerd van de kleuter, dan blijft het risico op besmetting bestaan totdat die persoon niet meer besmettelijk is. Dit is tot 7
dagen na de start van de symptomen. De kleuter gaat nadien 10 dagen in quarantaine, te tellen vanaf de dag na de besmettelijke periode. De kleuter moet dan
17 dagen in quarantaine, te tellen vanaf de start van de symptomen van het gezinslid met corona.
23- 11 -2020. Deze beslisboom is gemaakt door de VWVJ in samenwerking met Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

BESLISBOOM COVID-19 VOOR LEERLINGEN IN HET LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS.
Mag deze leerling naar school?

START
Is de leerling extra kwetsbaar voor corona?
Bespreek dit met de behandelende arts of CLB-arts.

ja

De leerling blijft thuis.
nee

Heeft de leerling plots klachten die behoren tot één of meer van
deze 4 groepen?

Verkoudheid =
Snot in/uit de neus
(kleur maakt niet
uit), eventueel met
niezen of een
kuchje.

ja

Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is, zoals
bijvoorbeeld na vaccinatie.
Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende klachten (bv. bij een
leerling die astma heeft) tellen niet mee, tenzij de klachten plots
verergeren.
Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid,
keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.
Leerlingen die enkel klachten hebben van een verkoudheid of van
neusloop door allergie, mogen naar school.
Niet meer goed kunnen ruiken of proeven.

Neem direct telefonisch contact met de huisarts (van wacht).
De huisarts bepaalt of een test nodig is en vertelt waar dit kan.
De leerling blijft thuis tot het resultaat van de test er is.
De test toont dat het corona is

De test toont dat het geen corona is

Dan blijft de leerling thuis zolang hij
besmettelijk is. Dit is 7 dagen na de
start van de klachten.
De leerling kan na 7 dagen opnieuw
naar school als er 3 dagen geen
koorts is en de klachten beter zijn.

Dan kan de leerling naar school als er
geen koorts meer is en de klachten
beter zijn.

nee

Heeft de leerling nauw contact gehad met iemand die corona heeft?
Contacten met gezinsleden (kinderen en volwassenen) zijn altijd nauwe
contacten.
Contacten met andere volwassenen en met kinderen vanaf 12 jaar (of
vanaf het secundair onderwijs) zijn nauwe contacten, als er langer dan 15
minuten contact was op minder dan 1,5 m zonder mondmasker (op mond
en neus!) of bij knuffelen, kussen, handen schudden,…
Contacten met kinderen jonger dan 12 jaar (of in de lagere school) zijn
geen nauwe contacten.
nee

De leerling mag naar school.

ja

De leerling blijft thuis en laat zich 7 dagen na het laatste nauw contact testen.
Ook als er (nog) geen klachten zijn.
De test toont dat het corona is

De test toont dat het geen corona is

Dan blijft de leerling thuis tot 7 dagen
nadat de test is afgenomen.

De leerling mag naar school.
+ verhoogde waakzaamheid tot
14 dagen na het nauw contact.

Verhoogde waakzaamheid =
Je mag naar school.
Je mag nog niet naar je hobby’s en op bezoek bij familie of vrienden.
Volg je gezondheid goed op. Bel de huisarts bij klachten.
Zijn er na het doorlopen van de beslisboom nog vragen of onduidelijkheden?
Neem dan contact op met de huisarts of CLB-arts.

20 -11 -2020, van toepassing vanaf 23-11-2020. Deze beslisboom is gemaakt door de VWVJ in samenwerking met Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

