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Zelftesten

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor onze school en uw kind. We doen er alles 

aan om de school op een veilige manier open te houden. Daarom gelden er op school maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  

Er komen zelftesten voor het coronavirus beschikbaar voor de leerlingen. Wij gaan deze testen gratis 

aanbieden voor leerlingen en medewerkers van de 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. 

 Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. In deze brief leggen wij uit hoe het gebruik van zelftesten 

werkt.  

 

Waarom testen? 

De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest kunnen 

leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school 

voorkomen of beperken. 

 

Wanneer testen? 

Met behulp van de test kan uw kind zichzelf tweemaal per week testen. Dit is preventief. Bij klachten is 

deze test géén vervanging voor een test bij de GGD.  

 

Hoe werkt de zelftest? 

Leerlingen en medewerkers kunnen 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. Er is instructiemateriaal over hoe de test gebruikt moet worden. 
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Testuitslag 

Stel uw kind heeft een zelftest gedaan, wat dan? De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend. 

Is de uitslag positief? Thuis gaat uw kind in isolatie. Ook huisgenoten krijgen het advies in quarantaine te 

gaan; eventuele broers en zussen op school blijven dus ook thuis. Neem contact op met de plaatselijke 

GGD. Het is belangrijk dat u/uw kind contact opneemt met de GGD en de positieve uitslag doorgeeft. Zo 

kan de GGD starten met bron- en contactonderzoek en houdt het zicht heeft op de mogelijke uitbraak op 

school. 

 

Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind kan gewoon naar school. 

Bij het ontstaan van (milde) klachten moet uw kind altijd direct contact opnemen met de GGD, om een 

coronatest te doen bij de GGD-testlocatie.  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie 

 

Via deze link komt u bij de informatieposter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://gespecialiseerdonderwijs.nl/wp-content/uploads/2021/05/Poster-zelftesten-vo.pdf


 

 

 

 


