
 

Emmeloord 9 december 2021 

Beste ouders, 

Zelftesten 

Zoals u weet is het advies voor de kinderen van de groepen 6/7 en 8 om twee keer per week 

preventief thuis te testen. 

De overheid zegt hierover het volgende 
Zelftesten worden aangeboden aan alle leerlingen in de groepen 6/7/8. Het gebruik van 
een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht deelname te weigeren. Wanneer 
een ouders van een leerling in het Primair Onderwijs besluit niet deel te nemen aan 
een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs of werk en zal er thuis 
onderwijs worden aangeboden. 
De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen 
wassen en afstand houden waar dat mogelijk is. Ook is het aanvullend op het testbeleid van 
de GGD. 
 
Ontvangen 
De toegezegde zelftesten zijn door PostNL gisteravond om 20.45 uur bij school 
aangeboden. Vandaag kunnen wij ze ophalen bij een PostNl punt.  
Vrijdag zullen wij de kinderen van de groepen 6/7 en 8, per leerling, vier testen mee naar 
huis geven. 
We zijn ons bewust van de verschillende meningen over de inzet van zelftesten voor 
kinderen. Met respect voor ieders zienswijze, volgen wij op onze school de adviezen van de 
landelijke overheid. Wanneer u geen testen wenst te ontvangen, kunt u dit doorgeven 
d.m.v. een Parrobericht naar de leerkracht van uw zoon of dochter. 
 
Advies 
Geadviseerd wordt om twee keer per week preventief thuis te testen. Sinds vorige week is 
deze test ook te gebruiken als uw kind milde klachten heeft. Met een negatieve uitslag met 
een zelftest mag uw kind naar school. Heeft uw kind een positieve uitslag dan mag het 
niet naar school en gaat het thuis in quarantaine. U krijgt dan het advies een afspraak te 
maken voor den GGD-test.  U kunt de leerkracht via Parro informeren wanneer de uitslag 
van de (zelf)test positief is. 
 
Klachten onder schooltijd  
Ontwikkelt uw kind klachten tijdens schooltijd, dan zullen we contact met u opnemen om uw 
kind op te halen. Het is NIET mogelijk om uw kind zelf op school of door de leerkracht 
te laten testen.  
Wilt u in de toekomst extra testen ontvangen, dan kunt u dit laten weten middels een Parro-

bericht aan de leerkracht van uw kind. 

Ik hoop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en of 

opmerkingen kun t u natuurlijk contact met mij opnemen.  

C. van der Meulen. 

Directeur Albert Schweitzerschool. 


