
 

 
 

 

 

  Doetinchem,  2 juni 2021 Aan alle leerlingen en hun ouder(-s), 

verzorger(-s) 

 

 

 

 

Referentie: 2021-109/Sndj/Hrni 

 

Betreft: preventief zelftesten door leerlingen 

 

 

 

Geachte ouder(-s), verzorger(-s), beste leerlingen, 

 

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over de volledige heropening van onze school per 7 juni 

aanstaande. Dit doen wij volgens het 40-minutenrooster, zodat er in de middag ruimte blijft voor 

het bijspijkerprogramma. Een belangrijke aanvullende (landelijke) maatregel voor het realiseren 

van een veilige leer- en werkomgeving is het uitvoeren van zelftesten door leerlingen en 

medewerkers. 

 

Om vast te stellen of er mogelijk sprake is van besmetting met het covid-19-virus, krijgt uw kind 

vanaf 2 juni 2021 zelftesten mee naar huis. Hiermee kan hij/zij zichzelf twee keer per week 

preventief thuis testen. Met preventief testen wordt bedoeld: testen zonder dat er klachten zijn. 

Medewerkers van het Rietveld Lyceum doen dit al bij zichzelf.  

 

Deze brief in het kort 

▪ In de flyer bij deze brief leest u hoe de test werkt en wat uw kind moet doen bij een 

positieve of negatieve testuitslag; 

▪ Als er toch een besmetting op school is, bepalen wij als school in overleg met de GGD 

wie er thuis moet blijven (quarantaine) en wie er op school getest kan worden met een 

zelftest; 

▪ Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming of maakt uw 

kind geen gebruik van een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen, uw kind kan gewoon 

naar school; 

▪ Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals 

handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. 

 

Waarom testen? 

De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Door preventief 

testen kunnen we besmettingen bij leerlingen en personeel al opsporen als iemand (nog) geen 

klachten heeft. Iemand die positief test, blijft thuis. Door alle leerlingen en medewerkers de 

mogelijkheid te geven om zichzelf tot aan de zomervakantie tweemaal per week thuis preventief 

te testen, kunnen we het aantal besmettingen op school zoveel mogelijk voorkomen. Zo kunnen 

we er samen voor zorgen dat het onderwijs op school zoveel mogelijk door kan gaan en dat we 

eerder naar een situatie kunnen waarin leerlingen weer een volledige schoolweek krijgen. 
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Hoe kom ik aan de zelftesten? 

De testen worden uitgedeeld in de lessen. Leerlingen die op dat moment, bijvoorbeeld door 

ziekte, het uitdelen zijn misgelopen, kunnen de zelftesten zelf bij Bureau Leerlingzaken/Receptie 

afhalen.  

 

Wanneer thuis testen? 

Uw kind kan zichzelf tweemaal per week vóór schooltijd preventief testen. Heeft uw kind (milde) 

klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting? Dan kan hij/zij geen zelftest afnemen, 

maar wordt gevraagd om direct een afspraak te maken voor een coronatest bij de GGD.  

 

Hoe werkt de zelftest? 

Uw kind kan 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. Bij deze brief ontvangt u een flyer met uitleg hoe de test gebruikt moet worden. Ook 

kunt u kijken naar de instructievideo: https://www.youtube.com/watch?v=qUtxex0xLDg. 
 

Testuitslag 

Wat moet er gebeuren nadat uw kind een zelftest heeft gedaan? De uitslag is ongeveer 15 tot 30 

minuten na de test bekend. 

 

Is de uitslag positief? U neemt contact op met school. Thuis gaat uw kind in isolatie. 

Huisgenoten krijgen het advies in quarantaine te gaan; eventuele broers en zussen op school 

blijven dus ook thuis.  

 

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de GGD om ter bevestiging een tweede coronatest 

te doen bij een GGD-locatie. Zo kan de GGD kijken of uw kind echt het coronavirus heeft en wie 

van zijn of haar klasgenoten, vrienden en/of familieleden allemaal getest moeten worden. 

 

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

naar school. Wel moet uw kind zich nog steeds aan alle coronaregels (op school) houden.  

 

Wanneer op school testen? 

Eerder hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van zelftesten op school. Dit doen wij alleen 

op het moment dat wij weten dat er iemand op school besmet is met het coronavirus 

(risicogericht testen). Dit blijft zo. Als er toch een besmetting op school is, bepalen wij in overleg 

met de GGD wie er thuis moet blijven (quarantaine) en wie er op school getest kan worden met 

een zelftest.  

 

Voor kinderen tot 16 jaar is hiervoor de toestemming van u als ouder, verzorger nodig. Over het 

geven van toestemming ontving u eerder informatie. Dit verloopt via Magister. Het geven van 

toestemming voor het testen op school is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming of maakt uw 

kind geen gebruik van een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen voor u of uw kind.  

 

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.  

 

Wij rekenen op ieders medewerking om de school de laatste weken van dit schooljaar veilig en 

volledig open te kunnen houden en wensen al onze leerlingen en medewerkers succes met de 

afronding van dit bijzondere jaar.  
 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon, dochter. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeroen Sanders, plaatsvervangend rector 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqUtxex0xLDg&data=04%7C01%7C%7Cebf69e6d6d394a81f93608d921d1cf7d%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C0%7C0%7C637578007282338198%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y6dVFikqyjmRSZgHgC1pRNg%2F%2BxqmAbG8oS0mON2Zxjo%3D&reserved=0

