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Aan de ouders van de schoolgaande
Kinderen in Ranst

uw kenmerk

ons kenmerk

datum
2 oktober 2020

contactpersoon

telefoon

e-mail

WimVan der Schoot

03 470 10 85

hrm@ranst.be

Betreft: Aanpak corona-crisis in de basisscholen van Ranst

Beste ouder
Met deze brief brengen wij, het gemeentebestuur Ranst en de Eerstelijnszone Pallieterland, jullie op
de hoogte van hoe de scholen de corona-crisis aanpakken.
Wat doet u wanneer uw kind ziek wordt?

De eerste dag blijft uw kind thuis.
U neemt contact op met uw huisarts
Uw huisarts bepaalt of onderzoek nodig is en bekijkt of een coronatest nodig is.

Indien uw kind positief test brengt u de directie van de school zo snel mogelijk op de hoogte.
De directie brengt de burgemeester in het kader van de volksgezondheid op de hoogte
Als er corona wordt vastgesteld bij een van de leerlingen of leerkrachten, dan zullen de volgende drie
instanties samenwerken.
l. CLB:
Gaat de contacten na van de persoon die besmet is met het virus binnen de school.
Hoog-risicocontacten (=nauwe contacten met de besmette persoon) gaan minimaal 7 dagen
in quarantaine en ondergaan een coronatest (https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/)
Laag-risicocontacten (oppervlakkige contacten met de besmette persoon) worden per brief
op de hoogte gesteld. Er wordt geadviseerd om waakzaam te zijn voor eventueel opkomende
symptomen.
De communicatie verloopt via het CLB en/of de school.
2. De gemeente Ranst bii de inwoners van Ranst:
Hulp aanbieden, op vraag, aan gezinnen waarbij een coronabesmetting werd vastgesteld.
Het opsporen van mogelijke uitbraken buiten de school (muziekschool, sportclub,
jeugdbeweging,......). In uitzonderlijke omstandigheden zal deze informatie leiden tot lokale
maatregelen door de burgemeester. Een voorbeeld hiervan tijdens de zomervakantie was het
sluiten van de speelpleinen.
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3. De Vlaamse contact tracing:
Gaat de hoogrisico-contacten na van de persoon die besmet is met het virus buiten de school.
Hoog-risicocontacten gaan minimaal 7 dagen in quarantaine en ondergaan een coronatest.
De communicatie verloopt via het Vlaamse contact tracing center.
Zodra er een besmettingsrisico wordt vastgesteld wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Voor kinderen
die niet gecontacteerd worden is er geen reden om thuis te blijven.

Met vriendelijke groeten
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