Duiven, 20 april 2021

Beste leerling, ouder, verzorger,

De overheid heeft besloten aan scholen zelftesten beschikbaar te stellen voor het coronavirus. Wanneer wij
zelftesten krijgen, willen we er gebruik van gaan maken. De GMR heeft daar inmiddels goedkeuring aan
gegeven. Het gebruik maken van zelftests is altijd vrijwillig. Wie geen zelftest wil afnemen, is daar vrij in en zal
nooit onderwijs ontzegd worden.
Deze brief verschijnt eigenlijk wat te vroeg. Op dit moment hebben we de zelftesten namelijk nog niet. Dit
terwijl de overheid het had toegezegd en de media er volop over berichten. Wanneer ze op school worden
geleverd is nog niet bekend. Om eventuele vragen voor te zijn, sturen we al wel vast deze brief. Het testen voor
leerlingen zal pas na de meivakantie plaats kunnen vinden.

De andere maatregelen blijven van kracht
Het gebruik van de zelftest komt naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand
houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd volledig vrijwillig. In deze brief
leggen we uit hoe het gebruik van zelftesten werkt. We leggen hieronder ook uit hoe het zit met het geven van
toestemming daarvoor.

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?
Er gaat op twee verschillende manieren getest worden: preventief en risicogericht.
Het gebruik van de zelftest is nogmaals altijd vrijwillig.
1. Het preventief testen wordt alleen ingezet voor het onderwijspersoneel. Hierbij is de test een
preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is.
2. Het risicogericht testen (testen naar aanleiding van een besmetting op school) wordt ingezet bij
onderwijspersoneel en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend
is. Risicogericht zelftesten kan eraan bijdragen dat een mogelijke uitbraak wordt voorkomen of snel
wordt ingedamd. Deze zelftesten worden op school onder begeleiding afgenomen.
Iedereen met klachten, die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus, of die als nauw contact
naar voren komt uit bron- en contactonderzoek, neemt geen zelftest af maar wordt verzocht zich direct te
laten testen bij de GGD. Ook als je een melding krijgt op de app CoronaMelder, laat je je testen bij de GGD.

Wanneer risicogericht testen?
De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer we horen dat er iemand op school is besmet met
het coronavirus. In overleg met de GGD wordt bekeken welke leerlingen en medewerkers worden gevraagd om
een zelftest te doen. Nogmaals: testen is altijd vrijwillig.

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 te zijner tijd een instructie beschikbaar over hoe de test gebruikt moet worden.

Testuitslag
De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend en is alleen door de betrokkene zelf in te zien. De
uitslag van de test is 48 uur geldig.
Is de uitslag van de preventieve test positief? Dan ga je naar huis en in quarantaine. Bel, net als nu, de school
om dit melden. Vervolgens word je verzocht om contact op te nemen met de GGD 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.

Toestemming
Ben je nog geen 16? Dan vragen wij aan je ouders/verzorgers toestemming om de zelftest aan te bieden.
Ouders ontvangen hierover binnenkort een mail.
Ben je 16 jaar of ouder? Dan is de toestemming van de leerling zelf voldoende. Als je 16 of ouder bent en zelf
besluit een test te gebruiken, dan wordt dat gezien als het geven van toestemming.
Is er geen toestemming, of doe je niet mee met een zelftest, ook als ouders wél toestemming gegeven hebben?
Dan is dat jouw vrije keus en heeft dat geen gevolgen voor je.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet, blijf gezond,

Namens het Candea College,
Léon Lucas
Rector

