Aan de ouders van “De Michaël”
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Geachte ouders,
Coronamaatregelen op school
Wij hebben u eerder geïnformeerd over de coronamaatregelen op school en wijzen u steeds op de
laatste versie van de beslisboom, zoals deze ook op onze website is gepubliceerd.
De beslisboom van 2 december j.l. wordt deze dagen opnieuw aangepast i.v.m. het gewijzigde
testbeleid.
Zodra deze gepubliceerd is, plaatsen wij hem op de website van school.
Kinderen met milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en licht hoesten)
kunnen zich nog steeds laten testen bij de GGD, maar mogen in plaats daarvan ook een zelftest
doen. Ouders van kinderen in groep 1 t/m 5 dienen de zelftest(en) zelf aan te schaffen. Met een
goed afgenomen negatieve zelftest mogen kinderen naar school. Bij aanhoudende klachten is het
belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Als klachten verergeren of als uw
kind last heeft van verlies van reuk of smaak is het nodig om bij de GGD te laten testen.
Als u uw kind milde klachten heeft en u wilt of kan niet testen, dan moet uw kind thuisblijven
totdat het 24 uur klachtenvrij is.
Quarantaine
Leerlingen die in quarantaine zitten omdat ze in nauw contact zijn geweest met een positief getest
persoon, laten zich na vijf dagen testen bij de GGD. Een zelftest is daarvoor niet geschikt. Bij
een negatieve GGD-test kunnen ook zij weer naar school.
Zelftesten in groep 6,7 en 8
In de groepen 6, 7 en 8 wordt bovendien geadviseerd om 2 x per week een preventieve zelftest
te doen. De kinderen van groep 6,7 en 8 krijgen de zelftesten zodra deze op school zijn
afgeleverd. Het testen geldt in ieder geval tot aan de kerstvakantie en de zelftesten worden voor
deze groepen gratis beschikbaar gesteld.
Gelukkig hebben de meeste kinderen weinig klachten als ze corona hebben. Maar daardoor is het
ook niet altijd duidelijk dat ze besmet zijn. Ook met weinig klachten kunnen leerlingen elkaar
besmetten met het coronavirus. Door twee keer per week preventief een zelftest te doen, kan je
in de gaten houden of je toch ongemerkt besmet bent. Met ‘preventief’ wordt bedoeld dat je een
zelftest doet, zonder dat je klachten hebt.
Zo help je verdere besmettingen in de klas en op school te voorkomen, zodat er minder klassen
naar huis hoeven en het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan.
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U wordt verzocht om uw kind te helpen om tweemaal per week preventief een zelftest te
gebruiken. In de meeste gevallen zult u als ouder/verzorger de test bij uw kind afnemen;
sommige kinderen zullen het na een paar keer zelf kunnen onder begeleiding.
•
•
•

Heeft uw kind een positieve zelftest? Uw kind blijft thuis en u maakt een afspraak bij de GGD
om de testuitslag te bevestigen met een PCR-test.
Heeft uw kind een negatieve zelftest en geen klachten? Uw kind mag naar school.
Heeft uw kind een negatieve zelftest, maar wél milde klachten? Dan mag uw kind naar school.
Blijf echter alert.

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Wij doen echter een dringend beroep op u om met
uw kind gebruik te maken van de zelftesten, zodat het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan.
Dit is in het belang van uw kind, zijn/haar klasgenoten, van het onderwijspersoneel en ook van u
als ouder/verzorger.
Hulp bij zelftesten
In deze flyer leest u hoe de test werkt en wat uw kind moet doen bij een positieve of negatieve
testuitslag.
Het is goed om vooraf met uw kind te bespreken dat het wattenstaafje een stuk minder diep de
neus in hoeft dan bij een GGD-teststraat. De testafname duurt kort, voelt even niet zo prettig,
maar doet zeker geen pijn. Veelgehoord geluid van leerlingen van middelbare scholen – waar de
zelftest al langer wordt gebruikt – is: ‘het is niet heel fijn, maar het valt mee!’.
Meer informatie
www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten.
Met vriendelijke groet,
Peter Zuijdam
Aan en nieuwe versie wordt gewerkt. Deze publiceren wij op ons website zodra deze beschikbaar
is. www.st-michael.nl

