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Eén positieve test op Britse variant in Gentse
basisschool, morgen wordt hele school getest

In 2 vestigingen van een Gentse basisschool hebben in totaal 7 personen positief

getest op covid-19. Bij één persoon gaat het om de Britse variant. 10

kleuterklassen werden in quarantaine gezet, morgen wordt uit voorzorg de

volledige school getest. De Stad bereidt zich voor op eventuele verdere

maatregelen, in nauw overleg met de school en experten.

Snelle maatregelen

In de 2 vestigingen van de school hebben in totaal 7 personen positief getest op covid-19. Het

gaat om 2 kleuters, 1 kind uit de lagere school en 4 leerkrachten. De resultaten kwamen naar

aanleiding van een eerste positieve test vorige week. Gisteren werd bevestigd dat het bij één

persoon om de Britse variant gaat.
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Vorige week al zijn we begonnen met gericht (snel)testen en klassen in
quarantaine zetten. Nu blijkt dat het bij één persoon om de Britse variant gaat,
testen we preventief de hele school en houden we ons klaar om de school of
een afdeling ervan te sluiten als dat nodig is. Dat doen we in nauw overleg met
de school en experten.
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

10 van de 15 kleuterklassen bevinden zich momenteel in quarantaine. Daar komen vandaag nog

enkele klassen bij, na contactopsporing door het CLB. Alle leerkrachten van de kleuterafdeling

kregen al een sneltest, de staf en directie krijgen er vandaag één.

Testen volledige school

Omdat de afstandsregels en de maatregelen rond afgescheiden bubbels altijd strikt werden

opgevolgd, blijft de school voorlopig open. Morgen, op dinsdag 26 januari 2021, worden alle

aanwezige leerlingen en leerkrachten niettemin uit voorzorg getest door de mobiele unit van de

Vlaamse overheid. Die preventieve screening zal de situatie op de school volledig in kaart

brengen.

De Stad Gent is in voortdurend overleg met medische experts en het schoolbestuur en houdt

zich klaar om de school gedeeltelijk of volledig te sluiten als dat nodig zou zijn. De resultaten

van de testen zullen daarbij belangrijk zijn.

De Stad Gent roept iedereen op om de basisregels en de regels rond quarantaine strikt op te

volgen.
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