
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 26 april 2021 

 

 

Betreft: zelftest 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Het blijft belangrijk om besmettingen snel te signaleren en isoleren, zowel bij leerlingen als bij het 

onderwijspersoneel. Naast de reguliere testmogelijkheid bij de GGD (PCR-test), bestaat er vanaf nu ook de 

mogelijkheid tot het afnemen van een zelftest. De testen zijn inmiddels op school gearriveerd.  

 

Zelftesten: alleen bij risicosituaties  

De zelftests zijn gratis beschikbaar. Wij kiezen ervoor om zelftesten alleen af te nemen als er een concrete 

aanleiding is, zoals een positieve testuitslag bij een andere leerling of medewerker bij wie uw zoon, dochter in de 

buurt is geweest. In dat geval kan uw zoon, dochter onder begeleiding zelftesten op school. Ook kan uw zoon, 

dochter er dan voor kiezen om een zelftest mee naar huis te nemen.   

 

Alleen na toestemming 

Voordat een zelftest mag worden afgenomen bij de leerling, vragen wij ouders, verzorgers vooraf expliciete 

toestemming. Deze goedkeuring kunt u geven in Magister. Er wordt naar gevraagd zodra u inlogt op het 

ouderaccount (van Ouder1). We willen benadrukken dat deelname aan een zelftest altijd vrijwillig is. Ook wanneer 

u als beide ouders toestemming geeft, mag de leerling zelf nog altijd, zonder verdere consequenties, besluiten om 

de zelftest niet te (laten) doen. Mocht u later van gedachte veranderen dan kunt u de eerdere toestemming te allen 

tijden herzien, zonder dat hier gevolgen aan zijn verbonden.  

 

Na het testen volgt er uiteraard een uitslag. Als school hebben wij geen recht op inzage in de testuitslag. Indien de 

zelftest een positieve uitslag geeft, verzoeken we deze leerling om direct naar huis te gaan en een reguliere 

testafspraak te maken bij de GGD. We zullen dan contact met ouders, verzorgers opnemen.  

 

  

Aan de ouder(s), verzorger(s) en 

aan alle leerlingen 



 

 

Landelijke maatregelen blijven van kracht 

Ondanks de mogelijkheid tot het inzetten van zelftesten, blijft het van groot belang dat leerlingen en 

onderwijspersoneel zich zowel op school als in de vrije tijd blijven houden aan de landelijk geldende maatregelen. 

Bij het ontstaan van klachten is het noodzakelijk dat men zich direct laat testen bij de GGD (conform landelijk 

testbeleid). Bij klachten blijft de leerling sowieso thuis. Ook geldt nog steeds het advies voor overige contacten om 

op de vijfde dag na contact met een besmette leerling of medeweker een test in de GGD-teststraat af te nemen, 

ook na afname van een zelftest.   

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor, leerlingcoördinator of afdelingsleider van uw 

zoon, dochter.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

R. van de Westerlo 

Directeur  


