
 

 

 

 

 

 

 

Zelftesten voor leerlingen 

 

Afgelopen woensdag 21 april 2021 heeft de MR ingestemd met het uitvoeren van het 

zelftestprogramma van het Ministerie van OCW. Fijn, dan kunnen we van start. 

Belangrijk te vermelden is dat de testen altijd op basis van vrijwilligheid gaan en er door school geen 

registratie van de testen en uitslagen zal plaatsvinden.  

 

Hoe gaat het precies in zijn werk? 

De zelftesten zijn voor leerlingen een zogeheten ‘risicogerichte’ test. De zelftest bieden we aan 

wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is. In samenspraak met de GGD 

wordt onderzocht wie, in geval van een coronabesmetting op school, in de categorie ‘overige 

contacten’ valt. Vervolgens wordt aan deze leerling(en) uit een groep/klas een zelftest aangeboden. 

Het afnemen van zelftesten kan eraan bijdragen dat een mogelijke uitbraak wordt voorkomen of 

sneller kan worden opgespoord. 

De zelftest kan alleen gebruikt worden wanneer er geen corona-gerelateerde klachten zijn. Is er wel 

sprake van corona gerelateerde klachten, dan dient er bij de GGD een afspraak gemaakt te worden 

voor een controle test. 

 

Afname zelftest 

Wanneer een groep/klas wordt aangewezen als ‘overige contacten’ zal een medewerker van de 

school deze leerlingen inlichten en uitleg geven over de zelftest. Deze zelftest-afname gebeurt thuis 

en is altijd op vrijwillige basis. De betreffende leerlingen krijgen de zelftest mee naar huis en kunnen 

deze in hun eigen omgeving, eventueel in bijzijn van de ouders/verzorgers, afnemen. 

 

De uitslag hoeft niet gecommuniceerd te worden met de school. Uiteraard geven we wel het 

dringende advies om bij een positieve testuitslag direct een afspraak bij de GGD te maken voor een 

controle test. 

TIP: Na het afnemen van de zelftest mogen de restanten bij het restafval gegooid worden. Er wordt 

geadviseerd deze in een plastic zakje te stoppen. 

 

Leerlingen kunnen op school niet zelfstandig om de zelftesten vragen. Er moet in school aanleiding 

zijn om een zelftest in te zetten en aan een leerling te geven. 

 

Hopelijk kunnen we met het inzetten van de zelftesten vroegtijdig mogelijke besmettingen 

onderkennen en onder controle krijgen. Met als ultieme doel de school zo snel mogelijk weer 

regulier open te stellen.  
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