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Exponentiële groei coronagevallen in Linden-

laanschool terugdringen met korte sluiting 

Dienst Communicatie 

11|10|2021 
 

 

Op zondag 10 oktober besliste burgemeester Marc Van de Vijver, op advies van de CLB-arts, de 

medische experts voor het Waasland en de dienst Infectieziekten van het Agentschap Zorg en 

Gezondheid, om de afdeling lager onderwijs van de Lindenlaanschool gedurende 1 week te sluiten. 

De kleuterafdeling blijft wel open. Deze beslissing kwam er omwille van de exponentiële groei in het 

aantal positieve coronagevallen bij zowel leerlingen als leerkrachten. 

 

Begin vorige week stelde de Lindenlaanschool 2 positieve coronagevallen vast, één leerling en één 

leerkracht. Helaas doken ook al snel andere gevallen op. Op woensdag werd beslist om een volledige klas 

te laten testen. Uit de resultaten die op donderdag binnenkwamen, bleek er al sprake van 15 positieve 

gevallen. Tegelijkertijd doken ook de eerste gevallen op in andere klassen. Op dat moment was het tweede 

leerjaar, waar de eerste positieve gevallen opdoken, al in quarantaine geplaatst. 

Omdat er een aantal hoogrisico-contacten waren in andere klassen, besliste de directie om nog twee 

andere klassen te laten testen op zaterdag 9 en zondag 10 oktober. Die testing kwam er in een poging om 

de school alsnog open te kunnen houden. Helaas bleken de resultaten niet goed: alhoewel nog niet alle 

resultaten binnen zijn, zijn er nu al ruim 30 positieve gevallen vastgesteld, en dat in bijna alle leerjaren. 

Op advies van de commissie gezondheidszorg, de preventieambtenaar en de school zelf, besliste 

burgemeester Van de Vijver op zondagavond om de school gedurende één week te sluiten. “Ik besef dat dit 

voor heel veel ouders een moeilijke boodschap was”, zegt Van de Vijver. “Helaas hadden we geen andere 

keuze. Leerkrachten begonnen uit te vallen en door de school open te houden, zou deze uitbraak nog een 

lange tijd aanhouden. Door zieke leerkrachten kan de continuïteit van onderwijs dan ook niet langer 

gegarandeerd worden. We kiezen nu voor de korte pijn: één week sluiten om dan vanaf volgende week 

maandag terug zonder noemenswaardige problemen te kunnen verder werken.” 

Ondertussen zal vanuit de school sterk ingezet worden op afstandsonderwijs. “Wij hebben vorig schooljaar 

al heel wat ervaring ter zake opgebouwd”, geeft directeur Armand Vyt mee. “Daarom zullen nu pakketten 

met Chromebooks en leerstof verdeeld worden, zodat deze week niet verloren gaat.” De leerlingen van het 

tweede leerjaar, die al vroeger in quarantaine geplaatst waren, kunnen het onderwijs in de school op 

donderdag 14 oktober hervatten, op voorwaarde dat zij negatief testen. De andere leerlingen hervatten 

het onderwijs in de school zelf op maandag 18 oktober. 

Het lerarenkorps van de school zette zondagavond alles op alles om alle betrokken leerlingen en ouders te 

verwittigen. 
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