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1. Situering

De meeste scholen zijn vandaag van start gegaan binnen code geel (= verhoogde waakzaamheid) van de
pandemiescenario’s.
De leerlingenbegeleiding wordt binnen dit scenario zo veel mogelijk gecontinueerd.
Het CLB voert binnen code geel alle kernactiviteiten binnen de reguliere CLB-werking uit. Face-to-face contact
is mogelijk voor alle opdrachten, maar extra maatregelen zijn nodig om deze opdrachten veilig uit te kunnen
voeren. We hebben ook bijzondere aandacht voor groepen die omwille van hun context of door corona
moeilijker kunnen deelnemen aan het onderwijs.
De maatregelen om als CLB veilig te werken werden bij de start van het nieuwe schooljaar herbekeken en
bijgestuurd. Het doel van deze bijsturingen is om tijdens het komende schooljaar onze CLB-opdrachten veilig
en kwaliteitsvol op te kunnen nemen.
Bij een gewijzigde situatie of na evaluatie van de genomen maatregelen, kunnen ze steeds worden bijgestuurd.
Welke maatregelen binnen elke kleurcode gelden binnen de CLB-sector, kan je terug vinden in de tekst
Leerlingenbegeleiding in elk pandemieniveau - Werking CLB 20-21

2. CLB-aanwezigheid op scholen

Binnen code geel dienen functioneel noodzakelijke contacten in de leerlingenbegeleiding zoveel als mogelijk
gecontinueerd te worden. We streven er dan naar om gesprekken of belangrijk overleg met leerlingen, ouders
of/en schoolpersoneel indien mogelijk fysiek op school te laten doorgaan, op voorwaarde dat dit in veilige
omstandigheden kan georganiseerd worden (op afspraak, in een ruim en goed verlucht lokaal, 1,5 m afstand,
een beperkt aantal deelnemers, mondmaskers, tafel ontsmetten, lokaal verluchten na elk gesprek). Als het niet
mogelijk is om noodzakelijke activiteiten veilig op je school te organiseren, zoeken we samen naar oplossingen.
Ook bepaalde systematische contactmomenten en vaccinaties kunnen onder dezelfde voorwaarden doorgaan
op een school. Als systematische contactmomenten of vaccinaties doorgaan op het CLB, is het eveneens nodig
om na te gaan hoe we deze activiteiten op een voor iedereen veilige manier kunnen organiseren.
Ankers, artsen en verpleegkundigen gaan in overleg met de school om af te spreken welke CLB-activiteiten op
school, op het CLB of online plaats vinden bij een gewijzigd pandemieniveau.
CLB-medewerkers behoren voor scholen altijd tot de “essentiële derden”. Dat betekent dat de school, in alle
niveaus, maximale inspanningen doet zodat CLB’s hun opdrachten in de school veilig kunnen blijven uitvoeren.
Dit omvat o.a. het ter beschikking stellen van een veilig lokaal voor gesprekken, vaccinaties of andere CLBactiviteiten. Als CLB-medewerkers op school werken, houden ze zich steeds aan de maatregelen die daar
gelden, zoals beschreven in de risicoanalyse van de school.
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3. Contacttracing door het CLB

Het CLB neemt de rol van contactonderzoeker op als iemand op een school of een internaat besmet is.
Wanneer een personeelslid besmet is, neemt het CLB ook contact met de arbeidsarts van de school. Het CLB
doet enkel de contacttracing van leerlingen en leerkrachten. De contacten in de privésfeer worden
opgenomen door het callcenter.
Als een leerling of een personeelslid van een school of een internaat positief testte op het coronavirus,
contacteren de contactopspoorders steeds het CLB.
Ook schooldirecties melden een coronabesmetting van een leerling of personeelslid van de school steeds aan
het CLB. We bespreken dan samen de nodige maatregelen t.a.v. leerlingen en personeel en de communicatie
hierover naar ouders, personeel en leerlingen.
Bij een coronabesmetting bij een leerling of een personeelslid kan je als directie telefonisch contact opnemen
met de permanentie Preventieve Gezondheidszorg van Vrij CLB Leuven via het algemeen nummer
016/28.24.00 (tijdens onze openingsuren: alle weekdagen van 8u30-12u en 13u-16u30). Dringende vragen over
coronabesmettingen kan je na de openingsuren en tijdens het weekend doorgeven aan de coördinerende arts
(Veerle Van Gerven, privé-gsm 0497/57.47.48) of aan de directie (Filip Eelen, privé-gsm 0486/51.82.88).
We hebben daarnaast ook 2 van onze CLB-artsen (Alexandra Seghers en Benedicte Van Emelen) deeltijds vrij
gesteld om op complexe vragen i.v.m. corona in te gaan en om het contactonderzoek bij leerlingen en
schoolpersoneel op te nemen.
Meer info over coronamaatregelen voor scholen kan je terugvinden op de website van Departement Onderwijs
bij de Veel gestelde vragen voor scholen over coronamaatregelen.

4. Tot slot

Als Vrij CLB Leuven willen we in dit bijzondere werkjaar een gepast antwoord bieden op de actuele zorgnoden
van leerlingen en samen met u werk maken van de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle en eigentijdse
leerlingenbegeleiding.
Tot slot wensen we alle directies, zorgverantwoordelijken en leerkrachten een vlotte, hoopgevende en
energieke start van het nieuwe schooljaar toe!
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