
TOELICHTING ZELFTESTEN  

  

  

Vanaf 7 juni a.s. zal de school gebruik maken van zelftesten voor het 

coronavirus. Deze testen worden gratis aangeboden voor leerlingen en medewerkers van de 

school. Het gebruik van de zelftest is een extra maatregel naast alle maatregelen die al gelden op 

school, zoals handen wassen, afstand houden tot de medewerkers en het gebruik van mondkapjes. In 

deze toelichting 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?  

De school vraagt  alle m edewerkers en leerlingen om zich twee m aal per week prevent ief te testen.  

  

Hoe werkt de zelftest?  

Leerlingen en medewerkers kunnen de test bij zichzelf afnemen. 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. In 

bijgaande flyer wordt aangegeven hoe de test moet worden gedaan.  

  

Testuitslag  

Stel uw kind heeft een zelftest gedaan, wat dan?   

  

Is de uitslag positief? U meldt de besmetting bij de schoolleiding en uw kind blijft thuis. Uw kind gaat 

thuis in quarantaine. Het is belangrijk dat u contact opneemt met de GGD en om een coronatest te 

doen in de GGD-testlocatie. Deze test bij de GGD is belangrijk ter verificatie en voor de start van het 

bron- en contactonderzoek.   

  

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

komen. De uitslag van de test is 48 uur geldig. 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.   

  

  

Wat vragen wij van u?  

  

Het doen van een zelftest is altijd vrijwillig. Doet uw kind niet mee met een zelftest? Dan heeft dat 

geen gevolgen voor u of uw kind. Wel doen wij een dringend beroep op u om uw kind twee maal per 

week de zelftest te laten doen en om een eventuele positieve uitslag te melden bij de school en bij de 

GGD. Alleen zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken. De 

zelftests zijn strikt bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen niet doorverkocht worden.  

  

  

  

  

  

 


