Zwolle, 12 mei 2021

Beste ouder/verzorger, beste leerling,

Om ervoor te zorgen dat leerlingen zo weinig mogelijk risico lopen om op school besmet te raken,
heeft het Ministerie van OC&W grote aantallen zelftests naar scholen gestuurd. Leerlingen en
medewerkers kunnen zich op deze manier snel testen op het coronavirus. Zo kan een (grotere)
uitbraak van het coronavirus worden voorkomen of beperkt.
Wij leggen u graag uit hoe wij met deze mogelijkheid omgaan.
Bovenop de bestaande voorzorgsmaatregelen
De zelftest is een extra maatregel om het besmettingsrisico op school te beperken. De zelftest is geen
vervanging van de huidige maatregelen. Alle andere maatregelen die we op school hebben, blijven
gelden: handen wassen, afstand houden, mondkapjes en thuisblijven bij klachten.
Deelname aan de zelftest is geheel vrijwillig
Op het moment dat er een besmetting is op school, krijgen leerlingen en medewerkers de gelegenheid
om zichzelf op school te testen. Dit noemen we ‘risicogericht’ testen.
Belangrijk om te weten:
 Deze ‘risicogerichte zelftest’ geldt voor leerlingen/medewerkers die in dezelfde ruimte zijn
geweest als een besmet persoon (categorie 3 ‘overige contacten’).
 Het afnemen van de zelftest is altijd vrijwillig.
 De leerling/medewerker voert zelf de test uit. Dat gebeurt in een daarvoor ingerichte ruimte,
onder begeleiding van twee getrainde medewerkers, die zorgen voor een ordelijk en
hygiënisch verloop.
 De testen zijn eenvoudig af te nemen. Ze gaan minder diep de neus in dan de reguliere
coronatesten in de GGD-teststraat.
 Bij een positieve uitslag gaat de leerling/medewerker meteen thuis in quarantaine en laat zich
opnieuw testen in een GGD-teststraat.
 Een negatieve testuitslag is bij een zelftest minder betrouwbaar dan bij een test die door een
professional is afgenomen. Blijf dus voorzichtig!
 Na een negatieve uitslag kan de leerling/medewerker de zelftest na 3 dagen op school
herhalen.
In de bijlage staat een schematische weergave van het zelftesten op school.

Toestemming nodig voor leerlingen tot 16 jaar
Voor leerlingen onder de 16 jaar is toestemming nodig van de ouder(s)/verzorger(s). Bij voorkeur geeft
u uw digitale toestemming via Magister. Eventueel kunt u uw toestemming ook per bijgesloten
formulier naar ons toesturen.
Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is de toestemming van uw kind zelf voldoende. Dit wordt niet apart
geregistreerd. Als uw kind zelf besluit een test te gebruiken, dan wordt dat gezien als het geven van
toestemming.

We houden u/jou op de hoogte van nieuwe of aanvullende informatie. Zie ook het filmpje op de
website van het Ministerie van OCenW met uitleg over zelftesten in het voortgezet onderwijs.
Blijf gezond en kijk naar elkaar om!

Met vriendelijke groet,
Rebecca Baars-Soppe,
Directeur a.i. Meander College

Bijlage 1: Schema risicogericht zelftesten

Bijlage 2: Toestemmingsformulier zelftesten voor leerlingen onder de 16 jaar
Om ervoor te zorgen dat uw kind zo min mogelijk risico loopt op een besmetting op school, ontvangen
alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zelftesten van het Ministerie van OCenW.
Leerlingen en medewerkers kunnen op deze manier zichzelf snel testen op het coronavirus, op het
moment dat er een besmetting is op school. Zo kan een (grotere) uitbraak van het coronavirus op
school worden voorkomen of beperkt.
Voor leerlingen onder de 16 jaar is er toestemming nodig van de ouder(s)/verzorger(s). Bij voorkeur
geeft u uw digitale toestemming via Magister. Eventueel kunt u uw toestemming ook via dit ingevulde
en ondertekende formulier naar ons toesturen.

Ik, ………………..………………………………………………………………………………………………….

ouder/verzorger van ………………………………………………………………… klas ……………………..
geef hierbij toestemming om mijn kind een zelftest te laten uitvoeren, wanneer er op school iemand is
besmet met het coronavirus.

Datum:

_______________________________________

Handtekening:

_______________________________________

Dit formulier in een gefrankeerde envelop sturen naar:
Meander College
T.a.v. de administratie/zelftest
Postbus 557
8000 AN ZWOLLE

