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Betreft

Praktische informatie met betrekking tot zelftesten

Geachte schoolbestuurder, schoolleider,
Begin april hebben wij u geïnformeerd over de inzet van preventieve zelftesten
voor onderwijspersoneel in basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal
basisonderwijs. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de
continuïteit van het onderwijs. In deze brief vindt u meer praktische informatie,
zoals een handreiking om het preventief testen te organiseren, informatie over de
levering en handvatten voor de communicatie naar uw medewerkers.
Preventief zelftesten
Vanaf 19 april wordt het voor alle medewerkers van scholen uit het
basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs mogelijk om zichzelf
preventief testen op het coronavirus. Dit geldt ook voor alle medewerkers van de
kinderopvang als deze opvang in hetzelfde gebouw als de school plaatsvindt. Door
regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting
vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak worden voorkomen.
Het gebruik van de test is altijd vrijwillig. Voor het gebruik van zelftesten onder
medewerkers is geen formele schriftelijke toestemming nodig. De medewerker
besluit zelf om thuis een zelftest af te nemen. Medewerkers kunnen de
preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf uitvoeren. Voorwaarde is
dat medewerkers geen klachten hebben die passen bij het coronavirus, en geen
nauw contact zijn van iemand anders die besmet is – bijvoorbeeld een
huisgenoot.
Let op:

De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen in het
onderwijs en het testbeleid van de overheid, en komt hier niet voor in de
plaats.

Iedereen met klachten die kunnen duiden op een besmetting met het
coronavirus of die als nauw contact naar voren komt uit bron- en
contactonderzoek, wordt verzocht zich direct te laten testen bij de GGD.
Handreiking
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Wat moet u doen als school om het zelftesten mogelijk te maken? Hiervoor is een
handreiking gemaakt. In deze handreiking leest u wat u moet weten over
preventief zelftesten, en wat u moet regelen om het zelftesten mogelijk te maken.
De handreiking is vanaf donderdag 15 april beschikbaar op de website
www.zelftesteninhetonderwijs.nl. Lees dit document dus aandachtig door.
Levering van de zelftesten op school
Vanaf maandag 19 april worden de zelftesten gedistribueerd naar de scholen. Per
school ontvangt u voor iedere medewerker één doos met 25 zelftesten. De
hoeveelheid testen voor uw personeel is een inschatting op basis van de cijfers
over onderwijspersoneel die bekend zijn bij DUO. Het kan zijn dat u iets te veel of
te weinig ontvangt. We vragen u om deze eerste levering zo goed mogelijk en
naar eigen inzicht te verdelen onder het personeel. Het wordt in de loop van mei
mogelijk om testen bij te bestellen of een bestelling te annuleren via een
bestelmodule. Deze module is nu nog in ontwikkeling.
Het is noodzakelijk dat er tenminste één persoon aanwezig is om de levering op
school in ontvangst te nemen.
De distributie voor alle scholen in Nederland duurt twee weken. Het kan zijn dat
uw school, vooruitlopend op de landelijke vakantieperiode, al in de week van 26
april meivakantie houdt. Hier kan bij de levering helaas geen rekening mee
gehouden worden.
Testen voor de kinderopvang
Als de kinderopvang geregistreerd staat op hetzelfde adres als de school worden
de testen op één adres geleverd. Ook iedere medewerker van de kinderopvang
ontvangt één doos met 25 zelftesten. Houd hier bij de verdeling van de testen
rekening mee.
E-mail
De distributeur heeft contactgegevens gekregen van alle scholen en zal tenminste
1 dag van tevoren per e-mail aangeven wanneer u de levering kunt verwachten.
Voor de communicatie over het bezorgen van de zelftesten maken wij gebruik van
het e-mailadres dat bij ons bekend is. U kunt op de website van DUO in het
volgende bestand controleren om welk e-mailadres het gaat (onder
‘basisinformatie van instellingen in het onderwijs’).
Wij vragen u om drie dingen te doen:
1. Controleer op de website van DUO welk e-mailadres bij ons bekend is.
2. Houd dit e-mailadres nauwgezet in de gaten, ook als uw school gesloten
is vanwege de meivakantie.
3. Wijs iemand aan die de levering op school in ontvangst neemt, ook als dit
op uw school tijdens de meivakantie is.
Wij raden aan de testen in ontvangst te nemen. Als u de testen echt niet in
ontvangst wilt of kunt nemen, gaan deze met de bezorger mee terug. Wilt u de
testen op een later tijdstip alsnog ontvangen, dan zult u dit bij de helpdesk op
www.zelftesteninhetonderwijs.nl kenbaar moeten maken. Omdat alle scholen uit
het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in principe
slechts eenmaal bezocht worden, is het zeer de vraag of en wanneer deze
levering alsnog mogelijk is.
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Communicatie
Wij willen u zo goed mogelijk ondersteunen bij het gebruik van de zelftesten. Op
www.zelftesteninhetonderwijs.nl is meer informatie beschikbaar waarvan u
gebruik kunt maken.





De handreiking met wat u als school moet regelen om zelftesten
mogelijk te maken (beschikbaar vanaf donderdag 15 april);
Voorbeeldbrief en andere documenten waarmee u het personeel kunt
informeren;
Veelgestelde vragen en de antwoorden daarop;
Een helpdesk voor scholen die u kunt bellen met uw vragen. De
helpdesk is bereikbaar vanaf maandag 19 april via 088-7674077. Meer
informatie hierover vindt u op de website
www.zelftesteninhetonderwijs.nl.

Deze informatie wordt de komende tijd verder aangevuld. Ook worden de
documenten op basis van de praktijk geactualiseerd. Houd daarom
www.zelftesteninhetonderwijs.nl in de gaten.
Wij hopen u hiermee (voorlopig) voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
de directeur Primair Onderwijs

Ria Westendorp
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