VOORBEELDBRIEF VOOR ONDERWIJSPERSONEEL VO/VSO
Binnen het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen er leerlingen zijn
die een zelftest niet goed kunnen afnemen. Samen met de sectororganisaties en de GGD
wordt er hard gewerkt aan oplossingen hoe we het testen voor deze leerlingen mogelijk
maken. Mocht het testen voor deze leerlingen er anders uit gaan zien, dan graag deze
voorbeeldbrief specifiek op dit punt aanpassen.
Beste collega,
Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor onze school en u als
medewerker. We doen er alles aan om de school op een veilige manier open te houden.
Daarom gelden er op school strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
te voorkomen.
Vanaf DATUM gaan wij gebruik maken van zelftesten op het coronavirus. Wij gaan deze
testen gratis aanbieden voor leerlingen en medewerkers van de 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. Meedoen aan een zelftest is altijd
vrijwillig. In deze brief leggen wij uit hoe het gebruik van zelftesten werkt.
Waarom testen?
De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de
zelftest kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak
van het coronavirus op school voorkomen of beperken.
Wanneer testen?
Er gaat op twee verschillende manieren getest worden: preventief en risicogericht.
Het gebruik van de zelftest is altijd vrijwillig.
1. Het preventief testen wordt alleen ingezet voor het onderwijspersoneel. Hierbij is
de test een preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is. Door
regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting
vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijke grotere uitbraak worden
voorkomen. Deze zelftesten worden thuis afgenomen.
2. Het risicogericht testen (testen naar aanleiding van een besmetting op school)
wordt ingezet bij onderwijspersoneel en leerlingen, wanneer er een besmetting
met het coronavirus op school bekend is. Risicogericht zelftesten kan eraan
bijdragen dat een mogelijke uitbraak wordt voorkomen of snel wordt ingedamd.
Deze zelftesten worden op school onder begeleiding afgenomen.
Belangrijk:
 Het afnemen van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht om
deelname te weigeren. Wanneer u besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal
dit nooit leiden tot uitsluiting van uw werkzaamheden.
 De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school en het
testbeleid van de GGD, 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, neemt geen zelftest af maar wordt verzocht zich direct te laten
testen bij de GGD.

Wanneer preventief testen?
Als medewerker kunt u uzelf twee keer per week preventief testen op het coronavirus.
Deze zelftest neemt u thuis af. Hiervoor ontvangt iedere medewerker een doos met
zelftesten. Deze doos kunt u binnenkort ophalen op school. U krijgt hierover nader
bericht.
Wanneer risicogericht testen?
De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer we horen dat er iemand op
school is besmet met het coronavirus. In overleg met de GGD wordt bekeken welke
leerlingen en medewerkers worden gevraagd om een zelftest te doen. Het kan dus
gebeuren dat u, naast de preventieve zelftest thuis, ook gevraagd wordt om een zelftest
op school af te nemen.
Hoe werkt de zelftest?
Leerlingen en medewerkers kunnen 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. Er is instructiemateriaal beschikbaar
over hoe de test gebruikt moet worden.
Voor het risicogericht testen op school worden begeleiders aangesteld, die kunnen helpen
door aanwijzingen te geven. Begeleiders ontvangen hiervoor een online training. Deze
training duurt maximaal 1 uur.
Testuitslag
Stel u heeft een zelftest gedaan, wat dan? De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de
test bekend en is alleen door uzelf in te zien.
Is de uitslag van de preventieve test positief? Dan blijft u thuis en gaat u in quarantaine
(bij risicogericht testen op school gaat u bij het zien van de testuitslag direct naar huis).
Wij vragen u om een positieve uitslag te melden bij de school, zodat wij maatregelen
kunnen treffen om een uitbraak te voorkomen. Vervolgens wordt u verzocht om contact
op te nemen met de GGD om een coronatest te doen in de GGD-testlocatie. Deze test bij
de GGD is belangrijk ter verificatie en voor de start van het bron- en contactonderzoek.
Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij u gevonden. U kunt gewoon op
school aan het werk. Wel moet u zich nog steeds aan alle coronaregels (op school)
houden.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met CONTACTGEGEVENS.
Met vriendelijke groeten,
NAAM

