
 

  
  

 

 

 

Purmerend,  26 mei 2021 
 
Betreft: Uitreiking zelftesten 

 

Beste ouder/verzorger en leerling, 
 
Wij hebben u eerder, op 15 april 2021, aangekondigd dat er zelftesten zullen worden 
verspreid op de scholen. Inmiddels hebben we deze zelftesten ontvangen. Door het 
gebruik van zelftesten is sneller te zien wie er besmet is met het corona-virus.  
 
Elke leerling krijgt, vanaf deze week, elke week twee zelftesten mee naar huis die zij 
thuis kunnen doen. Leerlingen van 16 jaar of ouder bepalen zelf of zij deze test thuis 
willen doen. Leerlingen jonger dan 16 doen de zelftest thuis in overleg met de 
ouders/verzorgers. De zelftesten zijn voor persoonlijk gebruik van de leerling bedoeld 
en kunnen onder toezicht of met hulp van de ouders worden gedaan.  
 
Ook als je geen klachten hebt kan het zijn dat je toch met het corona virus besmet 
bent. Sommige mensen merken er niets van. Daarom is het altijd verstandig om jezelf 
regelmatig te laten testen. Als je positief bent getest en corona hebt kun je snel 
maatregelen nemen en in quarantaine gaan. Zo breng je de mensen om je heen niet 
in gevaar. 
 
Is de test positief? 
Als een testuitslag positief is, betekent het dat je besmet bent met het coronavirus. 
Als de test negatief is, is de kans groot dat je niet besmet bent. De zelftesten zijn 
minder betrouwbaar dan de testen van de GGD in de teststraat. Het kan dan ook zijn 
dat de uitslag negatief is, terwijl je toch besmet bent. Zie voor meer informatie over 
de zelftest, bijgaande brochure van de Rijksoverheid. 
 
Als je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet blijkt te zijn, dan blijft 
alles zoals het nu ook al is. Je gaat dan in quarantaine en naar de GGD-teststraat voor 
een test, ook als je een negatieve uitslag van de zelftest hebt.  
 
Als je zelf klachten hebt die op corona lijken (koorts, verkouden, keelpijn, hoesten, 
benauwdheid, verlies van reuk of smaak) dan is de zelftest niet genoeg om te zien of 
je het virus hebt opgelopen. Ook dan ga je naar de GGD-teststraat voor een test. Na 
een positieve zelftest en als je in nauw contact bent geweest van een besmet persoon 
moet je dus ook nog naar de GGD-teststraat voor een test. 

  
U bent niet verplicht de uitslag van de zelftest met ons te delen, maar we zouden het 
wel graag van u horen. Dat helpt ons om de situatie op school goed in beeld te 
hebben, zodat wij, als daar aanleiding voor is, extra maatregelen kunnen treffen, om 
meer besmettingen te voorkomen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
in de hoop dat iedereen gezond blijft, 
 
 
 
Peter Reenalda  
voorzitter College van Bestuur 


