Wervik, 6 februari 2021
Betreft : BELANGRIJKE uitleg sluiting school Graankorrel Wervik en algemene coronatesten

Beste ouder(s),
Mogen we u vragen onderstaande brief heel aandachtig door te nemen. Het bevat belangrijke info
over de verdere organisatie van de sluiting, de testing en biedt tevens een antwoord op de
ingestuurde vragen.
1. Waarom moet de volledige school (kleuter en lager) getest worden?
Na overleg met alle instanties (CLB, departement zorg en gezondheid, Stad Wervik en de
school) omtrent de huidige cijfers van besmettingen en quarantaines, werd er vanuit het
departement beslist om alle kinderen van de Graankorrel Wervik (kleuter en lager) te testen.
Zo willen ze een beeld krijgen over het verloop van de besmettingen op school.
Deze testing staat volledig in het teken van de gezondheid van uw kind en ons personeel.
Momenteel is het aantal besmette kleuters gering. Toch is het aangewezen om alle kleuters
te testen gezien heel wat kleuters broers en zussen hebben in de lagere afdeling.
2. Is er opvang voor de kinderen? Krijgen we als ouders een attest voor de werkgever?
Doordat er een tijdelijke quarantaine uitgevaardigd wordt in het teken van deze testing, kan
zowel de school als de Stad Wervik, niet instaan voor opvang. We moeten in deze tussentijd
de contacten zo veel als mogelijk beperken.
In samenspraak met alle diensten, proberen we de periode van sluiting zo kort mogelijk te
houden. We zijn gebonden aan de verwerking van de testresultaten, die door andere
instanties zal gebeuren. We moeten rekening houden met een verwerkingstijd van 48 uur
(de tijd tussen testing, analyse van de test en de contacttracing).
WIJZIGING:
Daardoor dienen we de school minimaal gesloten te houden tot en met donderdag 11
februari. Indien we de school vroeger kunnen openen, doen we dat met veel plezier!
We begrijpen dat deze beslissing niet voor de hand ligt en dat deze een grote impact heeft
voor u als ouder en uw kind. Toch vragen we u om begrip in deze moeilijke situatie.
Indien u voor de werkgever een attest nodig hebt, kan u hiervoor een aanvraag indienen via
de knop op de website van de school: www.degraankorrelwervik.be Het attest wordt u dan
nadien digitaal bezorgd.

3. Moet mijn kind getest worden?
De voorbije week zijn reeds heel wat kinderen, omwille van hoog-risicocontact, reeds in
quarantaine gegaan en dus ook getest geweest.
Op basis van onderstaande schema, weet u of uw kind dinsdag moet getest worden.

Heeft uw kind momenteel
symptomen?

ja

Contacteer meteen een arts en
laat uw kind testen. Niet wachten
tot dinsdag.

nee
Testte uw kind, langer dan 14
dagen geleden, positief?

ja

Uw kind moet terug getest worden.
ja

nee
Was uw kind, in de voorbije 14
dagen, zelf een hoog-risicocontact?

ja

nee
Uw kind moet op dinsdag getest worden.

Ben je na jouw quarantaine
reeds naar school gekomen?
nee
Volg de voorziene testdatum
van jouw richtlijnen.

4. Waar en wanneer gaan de testen door?
De algemene testing zal doorgaan op dinsdag 9 februari tussen 8.30 en 13.30 uur in de
stedelijke sporthal ‘De Pionier’ - Gosserieslaan 6, 8940 Wervik.
Om grote drukte bij het testen tegen te gaan - en zo contacten te vermijden- verdeelden we
de gezinnen in groepen.
U zal van ons een aparte mail krijgen met het tijdstip waarop u met uw kinderen in de Pionier
verwacht wordt. Via bovenstaand schema, kan u kijken welke van uw kinderen moeten
getest worden.

5. Hoe verloopt de algemene testing?
5.1. Parkeren
Aan de Pionier is er ruime parkeergelegenheid. We raden echter aan om ook de fiets te
gebruiken of te voet te komen.
5.2. Organisatie
Binnen de Pionier worden 4 testlijnen georganiseerd met elk een aparte in- en uitgang.
Deze zullen duidelijk aan de buitenkant van de Pionier aangeduid zijn.
Op verschillende tijdstippen worden groepen toegelaten om zich te laten testen.
In de mail die u zal krijgen, zal het tijdstip en het nummer van de testlijn staan.
Gelieve deze mail (op papier of op uw GSM) bij de hand te hebben en direct naar de
juiste testlijn te gaan.
5.3. Aanwezigheid ouder
Een aanwezigheid van een ouder is verplicht bij de testing. Er wordt per gezin slechts 1
ouder toegelaten om drukte in de Pionier te vermijden.
5.4. Steward - begeleiding
Buiten aan de Pionier zullen stewards staan om de juiste looprichting en testlijn aan te
wijzen.
In de pionier zullen de leerkrachten een vertrouwd gezicht zijn voor de kinderen. In elke
lijn zal u zich moeten aanmelden bij het personeel van de school. Indien er vragen zijn,
kan u ook bij hen terecht.
5.5. Afname testen
De testen (neuswissers – PCR-test) worden afgenomen door gekwalificeerde personen
van een testteam van UZ Gent.
5.6. Goedkeuring ouder
Bij het binnenkomen van de Pionier moet u een toestemmingsformulier invullen en
ondertekenen.
Zonder toestemming kan er geen test afgenomen worden.
5.7. Toiletbezoek
We vragen om uw kind voor uw bezoek aan de Pionier naar het toilet te laten gaan. Een
toiletbezoek in de Pionier moeten we zoveel als mogelijk beperken.
5.8. Resultaten test
De resultaten van de testen worden enkel aan de CLB-arts bezorgd. Het CLB contacteert
alleen wie positief test.
Indien je binnen de 48 uur geen nieuws ontvangen hebt, betekent dit een negatief
resultaat en kan uw kind zonder probleem terug starten op school.

6. Wordt er afstandsonderwijs voorzien?
Zeker! Voor alle kinderen wordt een vorm van afstandsonderwijs ingericht. Hierover wordt u
heel binnenkort ingelicht.

7. Waar kan ik met mijn vragen terecht?
Alle vragen die u heeft kan u doorgeven via de meldknop op de website van de school:
www.degraankorrelwervik.be. De vragen worden gebundeld en verwerkt in een FAQ op de
voorpagina van de website.

We hopen u hierbij reeds voldoende informatie door te geven en hopen op een vlot verloop van de
komende dagen.

Met vriendelijke groeten

Het schoolbestuur

