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Vanaf 19 april worden alle scholen in Nederland voorzien van zelftesten. Het is nog 
niet bekend wanneer onze scholen de eerste zelftesten ontvangen: dit kan nog twee 
weken duren. Met de zelftesten kunnen besmettingen met het coronavirus sneller 
worden opgespoord en uitbraken zoveel mogelijk worden voorkomen.  De zelftesten 
zijn een aanvulling op de al bestaande maatregelen op scholen, zoals afstand houden, 
handen wassen en thuisblijven bij klachten. Het afnemen van zelftesten is altijd vrijwil-
lig: ook als men niet deelneemt mag men dus gewoon naar school komen. 

Preventief testen
De zelftesten worden vanaf 19 april preventief ingezet voor onderwijspersoneel.  Personeels-
leden kunnen de test (vrijwillig) twee keer per week thuis uitvoeren wanneer ze geen klach-
ten hebben. De testen zijn eenvoudig af te nemen, doordat ze minder diep de neus in gaan 
dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat.

Vanaf 17 mei krijgen alle scholen in Nederland deze testen ook voor leerlingen toegestuurd. 
Leerlingen kunnen zichzelf met deze testen, net als het personeel, twee keer per week (vrij-
willig) thuis testen. We weten nog niet precies wanneer we deze testen ontvangen. De scho-
len houden jullie hierover op de hoogte.

Testen bij een bekende besmetting
Middelbare scholen krijgen ook testen geleverd voor het risicogericht testen van leerlingen 
en onderwijspersoneel. Dat betekent dat leerlingen en personeel kunnen worden getest op 
het moment dat er een besmetting op school bekend is. Als er een besmetting is neemt de 
school contact op met de GGD. Samen bepalen zij wie de nauwe contacten van de besmette 
persoon zijn. Deze nauwe contacten moeten meteen naar huis en een test bij de GGD-test-
straat laten afnemen. De GGD bepaalt ook welke leerlingen een zelftest kunnen afnemen. 
Dat zijn de leerlingen en medewerkers die wel afstand hebben gehouden tot de besmette 
persoon, maar bijvoorbeeld in dezelfde ruimte hebben gezeten.

Positief getest?
Wie een positieve uitslag krijgt, gaat in ieder geval direct naar huis/blijft thuis.
     • Heb je thuis een zelftest afgenomen? Dan moet je je voor de zekerheid nog een keer 
       laten testen bij de GGD. Je maakt een afspraak met de GGD via 0800 - 1202 of via 
       www.coronatest.nl. Volg de aanwijzingen van de GGD.
     • Heb je deelgenomen aan een risicogerichte test op school? Dan hoeft er geen extra test 
       meer plaats te vinden. Je geeft zelf jouw positieve testuitslag door aan de GGD. Zij star-
       ten dan meteen het bron- en contactonderzoek. Jij krijgt van de GGD te horen wat je 
       verder moet doen.

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Brief-preventief-zelftesten-leerlingen-voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf
http://www.coronatest.nl
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Altijd vrijwillig
Testen vindt altijd plaats op vrijwillige basis. Voor mensen die zichzelf graag willen testen, is 
deze mogelijkheid vrijblijvend beschikbaar. Maar ook als men niet wilt deelnemen, mag men 
gewoon naar school komen. Dat is en blijft ieders eigen keuze.
     • Bij leerlingen tot 16 jaar is toestemming van in ieder geval één ouder / verzorger nodig. 
       Die zal per brief en/of Magister / Somtoday worden gevraagd.
     • Bij medewerkers & leerlingen van 16 jaar en ouder is geen toestemming van ouders / 
       verzorgers nodig. Zij besluiten zelf of ze de zelftest willen doen.

Kijk voor meer informatie in onze veelgestelde vragen  en/of neem onderstaande flyer door:


