
 

 

 

 

 

Aan de leerlingen en ouder(s), verzorger(s) van 
sc Delfland. 

 

Delft, 2 juni 2021 

Betreft:  zelftesten. 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Zoals door de diverse media is bericht, worden door de scholen zelftests uitgereikt. Het doel van 
deze zelftests is om vroegtijdig besmettingen te ontdekken en sneller in quarantaine te gaan bij een 
positieve test. Hierdoor vinden minder besmettingen plaats en is het risico dat leerlingen of 
werknemers in het onderwijs besmet raken veel kleiner. 

sc Delfland wil zo laagdrempelig als mogelijk omgaan met het gebruik van de zelftests. Daarom 
worden de zelftests uitgereikt via de kluisjes van de leerlingen. De leerlingen hoeven er niet om te 
vragen! Ook blijven we zeggen: het zelftesten is niet verplicht, maar we raden het wel sterk aan! 

Iedere week vindt elke leerling twee nieuwe tests in zijn/haar kluisje. Als de tests van de vorige week 
er nog liggen, dan ontvangt de leerling geen nieuwe tests! 

Wij vragen de leerling met klem(!) om zich twee keer per week preventief(!) te testen. Als de test 
positief is, dan blijft de leerling thuis en dient direct een afspraak gemaakt te worden bij de GGD 
voor een officiële PCR test. 

Voor meer informatie én het gebruik van de zelftest verwijzen wij naar 
https://www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten . Deze website vertelt alles over het gebruik van de 
zelftest en is voorzien van instructiefilmpjes. 

Hiermee gaan wij er vanuit iedereen voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog 
vragen en/of opmerkingen zijn, dan verwijzen wij u graag naar de mentor van de leerling. 

Met vriendelijke groet, 

Team sc Delfland 

 

 

 

https://www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten
https://www.youtube.com/watch?v=qUtxex0xLDg


Zelftesten in het voortgezet onderwijs 

Het doel van zelftesten in het voortgezet onderwijs 
is een coronabesmetting onder leerlingen en 
onderwijspersoneel zo snel mogelijk te signaleren en zo 
verspreiding van het coronavirus op school te beperken.

Deelname aan zelftesten is altijd vrijwillig. Heb je 
klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting? 
Dan moet je geen zelftest afnemen maar direct 
een afspraak maken voor een coronatest bij de GGD.

Stappen  
Lees de bijsluiter van de test goed door. Volg de stappen 
op die daarin staan. Er zijn zelftesten van verschil lende 
leveranciers goedgekeurd. De werkwijze kan onderling 
per test iets verschillen. 

Op hoofdlijnen gelden de volgende stappen

1 Zelftest uitpakken 
Pak de test uit en stal de onderdelen 
voor je uit op tafel.

2 Uitstrijkje zelf afnemen
• • Kantel je hoofd licht naar achteren. 
• • Steek het wattenstaafje in een neusgat. 
• • Duw het wattenstaafje langzaam ongeveer 

2 cm in de neus totdat je weerstand voelt 
(parallel aan het gehemelte – dus horizontaal 
naar achteren, niet naar boven). 

• • Draai het wattenstaafje 4 keer tegen 
de binnenkant van de neus (in totaal 
ongeveer 15 seconden). 

• • Herhaal dit in het andere neusgat.

3  Monster oplossen in buisje vloeistof 
• • Plaats het wattenstaafje in  

een buisje met zogeheten 
extractiebuffer/testvloeistof. 

• • Draai het wattenstaafje rond. 
• • Houd het wattenstaafje net 

iets boven de vloeistof en 
knijp het wattenstaafje uit.

4 Druppelen 
• • Leg de teststrip of testcassette op  

een vlakke ondergrond. 
• • Houd het buisje verticaal boven het ronde, 

gemarkeerde gebied (niet het rechthoekige 
resultaatvenster). 

• • Laat precies 4 druppels op het veld vallen. 
Knijp hiervoor zo nodig voorzichtig in het buisje. 

• • Wacht nu 15 minuten.

5 Uitkomst aflezen
Lees na 15 minuten de uitslag af. De testuitslag 
is persoonlijk. Bekijk tijdens het wachten 
op de uitslag wat het betekent als de uitslag 
positief, dan wel negatief is. Zie hiervoor 
het kader ‘Uitkomst van de zelftest, wat nu?’ 

6 Afronding
Gooi de testspullen in de prullenbak.  
Maak de tafel schoon met een vochtig 
doekje. Was je handen goed met water 
en zeep. 

Uitkomst van de zelftest, wat nu?

De uitslag is ongeldig
• • als er alleen een streepje onderin staat. 
• • als er geen enkel streepje opkomt.
• • als de uitslag niet na 15 min en binnen 30 min is afgelezen. 

In al deze gevallen moet je jezelf opnieuw testen 
met een nieuwe zelftest. 

De uitslag is negatief
• • je kunt gewoon naar school. 

De uitslag is positief
• • neem contact op met de GGD (www.coronatest.nl of 

0800 1202) om een confirmatietest te laten doen.
• • blijf thuis in isolatie. 
• • licht je huisgenoten in dat je corona hebt en 

adviseer hen direct in quarantaine te gaan. 
• • meld op school dat je thuis blijft en online les volgt.
  

Heb je nog vragen? 
Kijk dan op zelftesteninhetonderwijs.nl

Of bekijk de video (QR-code)

Je mag geen zelftest gebruiken als je
• • klachten hebt die passen bij corona;
• • een melding hebt gekregen van de CoronaMelder-app;
• • nauw contact of huisgenoot bent van iemand met 

corona en een quarantaineadvies hebt gekregen;
• • terugkeert uit een hoogrisicogebied.

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/zelftesten/
https://leeromgeving.nspoh.nl/course/view.php?id=879&section=7
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