
BAKEN             
SCHOOL    VOOR    BUITENGEWOON    
SECUNDAIR  ONDERWIJS  VAN HET  GO!                
Be l les t raat  89     9100  S INT-NIKLAAS
te l :  03/776  46  65                          Fax :  03/780  
97  30
e-mai l :  in fo@sbsobaken.be
http ://www.sbsobaken.be
 

 Sint-Niklaas , 28 september 2020

Beste ouders, begeleiders, leerlingen,

We krijgen heel wat vragen wat er gebeurt bij een mogelijke besmetting in de klas of bij een 
leerkracht?

Wat als een leerling positief test op het corona virus?

Eerst en vooral verwittig je onmiddellijk de school.  De school contacteert alle andere leerlingen. 
U wordt eveneens opgebeld door het clb.  Het clb levert u een attest af waar mee er een gratis 
COVID test kan afgenomen worden.

Indien u niet gecontacteerd wordt dan betekent dat dat uw kind enkel een oppervlakkig contact 
gehad heeft en er verder niets moet gebeuren. 

Indien u gecontacteerd bent:

Dan raadpleegt u de (huis)arts en die zal een test afnemen en uw zoon/dochter een quarantaine 
attest of afwezigheidsattest afleveren. Het is belangrijk dit attest te respecteren. 
Het is niet toegestaan om vroeger naar school terug te keren!

BELANGRIJK: Ook bij negatief testresultaat moet het quarantaine attest uitgezeten worden.

Er wordt afstandsonderwijs voorzien voor alle leerlingen die in quarantaine zijn. 
Zowel voor OV1-2 en 4. De klastitularis of teamcoach zal u hierover contacteren en 
persoonlijke afspraken maken. 

Indien uw kind zelf ziek is dan is dit uiteraard gewettigd en hoeft hij/zij geen les mee te volgen.

Wat als een leerkracht in quarantaine gaat en uw zoon/dochter op school aanwezig?

De school voorziet dan in afstandsonderwijs op afgesproken momenten met de betrokken 
leerkracht. Het is dus mogelijk dat uw kind onderwijs aangeboden krijgt over een bepaald 
lesonderdeel door een leerkracht die thuis verblijft. Uiteraard gebeurt dit steeds onder begeleiding en 
toezicht van collega leerkrachten. 

Ook de leerkracht moet zijn quarantaine attest uitzitten en zal dus mogelijks tot veertien dagen 
afwezig zijn.

Heeft u vragen? Aarzel niet om  ons te contacteren.

Vriendelijke groeten,
Fannie Braeckman 
directeur


