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CORONA: wat te doen bij een positieve test Essen, 25 november 2020 
 

Beste ouder(s) 
 

De coronamaatregelen wijzigen erg vaak. Toch willen we u zoveel mogelijk en waar nodig 
meenemen in de wijzigingen. Als school blijven we voorlopig –hout vasthouden– goed gespaard 
van de positieve besmettingen. Af en toe krijgen we toch een melding, wat gezien de huidige 
toestand in de maatschappij niet onlogisch is. Hoe we dan handelen, delen we even mee. 
 

Een leerkracht test positief of werd via contact tracing aangeraden de klas te verlaten  
Wat doet de school? 

 De leerkracht verdwijnt onmiddellijk uit de klas. Via Gimme wordt dit aan u gemeld. 
 De school zorgt voor een plan zodat de lessen kunnen blijven doorgaan. Voor de kinderen 

verandert er dus niets. 
Wat doet u als ouder? 

 Uw kind mag gewoon naar school blijven komen. Een andere leerkracht neemt de klas over. 
 Wees waakzaam voor symptomen en reageer daarop met gezond verstand. 
 Bij twijfel contacteert u de school. 

 

Een ouder test positief of jij als ouder test zelf positief 
Wat doet de school? 

 De school maakt een melding via Gimme aan de ouders van de hele klas. 
 De lessen blijven gewoon doorgaan voor alle kinderen, uitgezonderd uw eigen kinderen. 
 De klasleerkracht zorgt voor taakjes die thuis uitgevoerd kunnen worden door de kinderen 

die thuis moeten blijven omwille van hun mama/papa. 
Wat doet u als ouder? 

 U verwittigt de school. 
 Uw kinderen blijven thuis, zullen mogelijk getest worden en blijven in quarantaine. 
 Uw huisdokter zal bepalen wanneer uw kinderen terug naar school mogen. 
 De ouders van kinderen die in de klas zitten bij een leerling waarvan de ouder positief 

testte, zijn waakzaam voor symptomen. Reageer daarop met gezond verstand.  
 

Een klasgenoot test positief of uw kind test zelf positief 
Wat doet de school? 

 De school maakt een melding via Gimme aan de ouders van de hele klas. 
 De lessen blijven gewoon doorgaan voor alle kinderen, uitgezonderd die leerling uiteraard. 
 De klasleerkracht zorgt voor taakjes die thuis uitgevoerd kunnen worden door de 

besmette leerling en zal contact opnemen, via telefoon of google meet.  
Wat doet u als ouder? 

 U verwittigt de school. 
 Al uw kinderen blijven thuis in quarantaine. 
 Uw huisdokter zal bepalen wanneer uw kinderen terug naar school mogen. 

 

In alle situaties heeft het CLB de regie in handen. Zij bepalen steeds wat we moeten doen. 
 

We hopen u op deze manier voldoende te hebben ingelicht over de gevolgen van een positieve 
besmetting waarmee onze school te maken krijgt. 
 

Met z’n allen hopen we uiteraard dat we als maatschappij het virus onder controle krijgen. 
Hou jullie gezond! 
 
 

Warme groeten van heel het collegeteam 


