
 

 

 

 

 

Aan de leerlingen en de ouders, verzorgers  
van de leerlingen van sc Delfland 

 

Delft, 23 april 2021 

Betreft: zelftesten 

 

 

Geachte ouders, beste leerlingen, 

De school heeft van de overheid zelftests voor Corona gekregen. De bedoeling is dat er meer 
getest kan worden op het virus. Dan kunnen we er sneller bij zijn als iemand besmet is. Zo 
raken er uiteindelijk minder mensen besmet. Het is dus belangrijk voor iedereen. 

De tests worden gebruikt als we weten dat er een risico is, bijvoorbeeld omdat een andere 
leerling in de klas het virus heeft.  

De zelftests gaan als volgt: 

• Zit je in een klas of groep waarvan iemand Corona heeft? Je krijgt een zelftest als je 
geen nauw contact gehad hebt. Nauw contact is langer dan 15 minuten binnen 
1,5 meter. 

• Je krijgt van school een zelftest om die thuis af te nemen. Op de ELO staat hoe je dat 
moet doen; je vindt ook een filmpje op: 
https://leeromgeving.nspoh.nl/course/view.php?id=879&section=6 

• Er gaat dezelfde dag dat de test wordt meegegeven een e-mail naar de 
ouders/verzorgers van leerlingen onder de 16 dat een zelftest is meegegeven. 
Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn mogen zelf beslissen of zij de zelftest afnemen.  

• Je neemt de test THUIS af als je ouders/verzorgers daarmee akkoord zijn. (dus NIET 
OP SCHOOL vanwege de privacy en omdat we  geen rondslingerende gebruikte tests 
in het gebouw willen hebben). 

• Als je een positieve uitslag hebt, is dat ook een reden voor een GGD-test, naast de 
bestaande regels (zie hieronder). Laat je testen door de GGD; de school stelt het zeer 
op prijs als je de uitslag meedeelt! 

  

https://leeromgeving.nspoh.nl/course/view.php?id=879&section=6


 

 

 

 

De officiële regels voor de zelftest: 

• De zelftest is vrijwillig. 
• Je bent niet wettelijk verplicht om de uitslag mee te delen. We vinden het wel heel 

fijn als je dat doet! Dat stelt de school namelijk in de gelegenheid weer passende 
maatregelen te nemen.  

Voor de duidelijkheid: de bestaande regels blijven gelden! 

• Als je zelf de bekende corona-klachten hebt, thuisblijven en altijd laten testen door 
de GGD. Dit is niets nieuws, en dit blijft. De school stelt het zeer op prijs als de uitslag 
gedeeld wordt! 

• Wie in nauw contact geweest is met een besmet persoon (langer dan een kwartier, 
binnen 1,5 meter), thuisblijven en altijd laten testen door de GGD. Dit is niets nieuws 
en dit blijft. De school stelt het zeer op prijs als de uitslag gedeeld wordt! 

Daar komt nu dus een regel bij: 

• Als de zelftest positief is, laat je dan testen door de GGD. 

 

Op deze manier hopen we een voor iedereen geschikte manier de tests te kunnen inzetten 
vanaf 10 mei.  

We wensen iedereen een plezierige en gezonde vakantie. 

 

Met vriendelijke groet 

 

I. Jonkman 
Locatiedirecteur 
Sc Delfland 


