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Betreft: aanvullende informatie rondom testen en zeiftesten

Beste ouder(s), verzorger(s),

U ontvangt deze brief omdat het landelijk beleid rondom de inzet van zelftesten is gewijzigd.

Wat is er veranderd als het gaat om testen?

• Vanaf 3 december mogen leerlingen bij milde klachten een zelftest doen. Als de uitslag negatief is, hoeft uw
kind niet thuis te blijven. Bij een positieve uitslag moet uw kind alsnog naar de GGD. Het wel of niet
gebruiken van een zelftest is altijd op vrijwillige basis. En u mag er ook voor kiezen om bij milde klachten
geen zelftest maar een GGD-test te doen.

• Als de klachten aanhouden, is het advies om een dag later nog een zelftest te doen. Mochten de klachten
langer aanhouden of erger worden, dan moet uw kind opnieuw thuisblijven en kunt u een GGD test laten
doen.

Vanuit de overheid ontvangen we alleen zelftesten voor het aantal eerlingen van groep 6, 7 en 8.

Wat blijft hetzelfde als het gaat om testen?

• Kinderen blijven altijd thuis bij koorts, benauwdheid of hoesten. U kunt uw kind laten testen bij de GGD. Bij
een negatieve testuitslag mag uw kind weer naar school.

• De overheid heeft het dringende advies gegeven dat medewerkers op onze scholen en leerlingen groep 6, 7
en 8, zich preventief 2x per week thuis testen met een zelftest. De keuze om uw kind wel of niet te testen is
alleen aan u. We willen nogmaals benadrukken dat onze scholen nooit testen bij uw kind zullen afnemen.

• Bij een positieve zelftest van een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact blijft de betreffende leerling of
medewerker thuis en wacht op de uitslag van de GGD test. Als de test bij de GGD negatief is mag de leerling
of medewerker weer naar buiten. Bij een positieve GGD test moet de betreffende leerling of medewerker
thuis blijven. De GGD vertelt dan precies wat u moet doen. In de quarantaine periode zijn alleen GGD testen
toegestaan.

• Bij een besmetting in de school of in de groep van uw kind adviseert de GGD over wat wij moeten doen. De
GGD bepaalt wie en hoelang leerlingen, medewerkers of hele groepen in thuisquarantaine moeten en
wanneer zij getest kunnen worden. Dit blijft maatwerk en kan dus per groep en soms zelfs per leerling
verschillen. 4

lkop er ee vo nde geïnformeerd te hebben. Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf gezond.
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Met vriend lijkégrpet,

Anette de Ruiter
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