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Hoofddorp, 28 mei 2021 
 
 
Betreft: Preventief zelftesten in het onderwijs 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Op 11 mei 2021 hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van zelftesten op het coronavirus op school.  
Wij bieden deze testen gratis aan voor leerlingen en medewerkers van de school. Op dit moment komen er  
steeds meer zelftesten beschikbaar voor het onderwijs. Uw kind ontvangt vanaf volgende week zelftesten om 
zichzelf  twee keer per week preventief thuis te testen. Met preventief testen bedoelen we, testen zonder dat er 
klachten zijn. De medewerkers van onze school doen dit al bij zichzelf.  
 
Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand 
houden en het gebruik van mondkapjes.  
Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. Maakt uw kind geen gebruik van een zelftest? Dat heeft geen 
gevolgen, uw kind mag gewoon naar school.  
 
Deze brief in het kort  

 Binnenkort krijgt uw kind zelftesten mee naar huis om zichzelf 2x per week preventief (zonder dat er 
klachten zijn) te testen op het coronavirus.  

 In de flyer bij deze brief leest u hoe de test werkt en wat uw kind moet doen bij een positieve of negatieve 
testuitslag.  

 Als er toch een besmetting op school is, bepalen wij als school in overleg met de GGD wie er thuis moet 
blijven (quarantaine) en wie er op school getest kan worden met een zelftest. Voor kinderen tot 16 jaar is 
hiervoor de toestemming van u als ouder/verzorger nodig.  

 Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of maakt uw kind geen gebruik 
van een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen, uw kind kan gewoon naar school.  

 Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, 
afstand houden en het gebruik van mondkapjes.  

 
Waarom testen?  
De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Door preventief testen kunnen we 
besmettingen bij leerlingen en personeel al opsporen als iemand (nog) geen klachten heeft. Iemand die positief 
test, blijft thuis. Door alle leerlingen en medewerkers de mogelijkheid te geven om zichzelf tot aan de 
zomervakantie 2x per week thuis preventief te testen, kunnen we het aantal besmettingen op school zoveel 
mogelijk voorkomen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het onderwijs op school zoveel mogelijk door kan 
gaan en we eerder naar een situatie kunnen waarin leerlingen weer een volledige schoolweek krijgen.  
 
Wanneer thuis testen?  
Uw kind kan zichzelf 2x per week vóór schooltijd preventief testen. Heeft uw kind (milde) klachten die kunnen 
wijzen op een coronabesmetting? Dan kan hij/zij geen zelftest afnemen, maar wordt gevraagd om direct een 
afspraak te maken voor een coronatest bij de GGD.  
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Hoe werkt de zelftest?  
Uw kind kan de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de 
GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Bij deze brief ontvangt 
u een flyer met uitleg hoe de test gebruikt moet worden.  
 
Testuitslag  
Wat moet er gebeuren nadat uw kind een zelftest heeft gedaan? De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test 
bekend.  
Is de uitslag positief? U/uw kind neemt contact op met school en blijft thuis. Thuis gaat uw kind in isolatie. 
Huisgenoten krijgen het advies in quarantaine te gaan; eventuele broers en zussen op school blijven dus ook thuis.  
Het is belangrijk dat u/uw kind contact opneemt met de GGD om ter bevestiging (confirmatie) een tweede 
coronatest te doen bij een GGD-locatie. Zo kan de GGD kijken of uw kind echt het coronavirus heeft, en wie van 
zijn of haar klasgenoten, vrienden en/of familieleden allemaal getest moeten worden (via bron- en 
contactonderzoek).  
Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind kan gewoon naar school. Wel 
moet uw kind zich nog steeds aan alle coronaregels (op school) houden.  
 
Wanneer op school testen?  
Eerder hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van zelftesten op school. Dit doen wij alleen op het moment 
dat wij weten dat er iemand op school besmet is met het coronavirus (risicogericht testen). Dit blijft zo.  
Als er toch een besmetting op school is, bepalen wij in overleg met de GGD wie er thuis moet blijven (quarantaine) 
en wie er op school getest kan worden met een zelftest.  
Voor kinderen tot 16 jaar is hiervoor de toestemming van u als ouder/verzorger nodig. U kunt dit aangeven via de 
toestemmingsmodule in Magister, deze pop-up ontvangt u automatisch als u weer opnieuw inlogt in Magister. 
Indien u al ingelogd bent in Magister, kunt u dit zelf aangegeven in het menu, gegevens kind, toestemming gebruik 
gegevens.  
 
Het geven van toestemming voor het testen op school is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of maakt uw 
kind geen gebruik van een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen voor u of uw kind.  
Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is de toestemming van uw kind zelf voldoende. Dit wordt niet apart geregistreerd. 
Als uw kind zelf besluit een test te gebruiken, dan wordt dat gezien als het geven van toestemming.  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de school.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Drs. Briënne ten Napel-de Vos 
Rector  

 

 


