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Besmettingscijfers stijgen, code rood in Gents
basisonderwijs blijft van kracht

Ondanks de krokusvakantie en de afkoelingsweek is het aantal positief geteste

leerlingen in het Gentse basisonderwijs in één week verdubbeld en in het

secundair onderwijs net niet verdrievoudigd. Gent houdt voorlopig code rood

voor het basisonderwijs aan en schakelt een callcenter in om de CLB's te helpen

met contacttracing.

Stijgende cijfers

⏲

http://persruimte.stad.gent/


In Gent lopen 57.000 leerlingen school en werken 9.100 personeelsleden in het onderwijs. Van

18 tot 24 februari testten 90 leerlingen uit het basisonderwijs en 90 leerlingen uit het secundair

onderwijs positief. Van 11 tot 17 februari ging het in het basisonderwijs om 48 leerlingen en in

het secundair onderwijs om 34. De stijging is dus groot. Bij de leerkrachten zet die stijging zich

niet door.

Ik hoopte dat we snel terug naar code oranje zouden kunnen. De druk op de
scholen is groot en zij doen zeer hard hun best. Maar de cijfers geven jammer
genoeg geen aanleiding tot versoepeling. Code rood en het strikt volgen van
maatregelen blijven nodig om te voorkomen dat besmettingen nu op school
doorgegeven worden.
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Bij de positief geteste leerlingen valt het bovendien op dat ze zich vaak lieten testen na een

hoogrisicocontact binnen het gezin. Dat was zo bij 60% van de gevallen in het basisonderwijs en

bij 50% in het secundair onderwijs. Sinds de intrede van de varianten stellen artsen ook

effectief vast dat er binnen het gezin meer mensen besmet worden. De Stad Gent houdt code

rood in het basisonderwijs voorlopig aan en volgt de situatie op de voet.

Druk op CLB's stijgt

Ook de druk op de Gentse CLB's (centra voor leerlingenbegeleiding) stijgt. Sinds 1 november

2020 voerden de CLB’s de contacttracing van 1.528 positief geteste gevallen uit. Gisteren, op 25

februari 2021, kregen de Gentse CLB's de opdracht om de contacten van 70 positief geteste

gevallen te traceren, een absolute piek voor één dag. De Stad Gent ondersteunt de CLB’s op dit

moment al met een extern callcenter. Op maandag 1 maart worden ze ook versterkt met 2 extra

artsen.

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

De cijfers van de Gentse situatie per leeftijd zijn te vinden via het Gentse

dashboard

https://persruimte.stad.gent/196237-gentse-basisscholen-schakelen-naar-code-rood
mailto:sofie.redele@stad.gent
https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/dashboard/covid-19-update/
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