
Update 4 juni 2021 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

Zoals vorige week aangekondigd gaat onze school met ingang van a.s. maandag 7 juni weer 

volledig open. We zijn blij dat we de leerlingen weer tegelijk op school kunnen ontvangen.  

Het belang van zelftesten 

In het belang van een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers, doe ik 

een dringend beroep op alle leerlingen (en medewerkers) om twee keer per week de 

zelftesten thuis af te nemen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat besmettingen hierdoor tijdig 

kunnen worden opgespoord en verdere verspreiding van het virus kan worden voorkomen. 

We staan aan de vooravond van de belangrijke afsluitende toetsperiode en we willen ons best 

doen iedereen daarbij de kans te geven deze toetsen goed en gezond af te ronden. Zelftesten 

kunnen ons daarbij helpen. 

Ik hoop dan ook dat u uw zoon of dochter daar als ouder(s)/verzorger(s) bij wilt ondersteunen, 

praktisch, dan wel door er over in gesprek te gaan. De zelftesten zijn deze week inmiddels 

beschikbaar gekomen en uitgereikt aan de leerlingen. Vanaf volgende week zijn deze 

zelftesten verkrijgbaar bij de conciërgebalie op iedere locatie. 

De zelftesten kunnen niet worden gebruikt bij klachten. In dat geval blijft het dringende 

advies een PCR-test via de GGD te laten afnemen. De preventieve testen zijn bedoeld om 

besmetting in een vroegtijdig stadium op te sporen. Dus wanneer er nog geen sprake is van 

klachten.  

Uiteraard blijft het gebruik van zelftesten een eigen keuze. Ik wil op geen enkele wijze de 

indruk wekken dat het uitvoeren van zelftesten verplicht is. 

Wilt u meer informatie over het uitvoeren van de testen? Bekijk dan de volgende linkjes:  

Zelftesten in het voortgezet onderwijs (lesopafstand.nl) 

Waar kun je een corona zelftest voor gebruiken? 

Waarom komen er sneltesten in het voortgezet onderwijs? 

Wat blijft gelijk? 

• De basisregels blijven van essentieel belang. De preventieve zelftest voor leerlingen is 

een extra instrument om verspreiding op school te voorkomen en bij te dragen aan de 

continuïteit van het onderwijs. Het komt niet in de plaats van de basisregels:  

• thuisblijven bij klachten;  

• 1,5 m afstand houden tot de medewerkers van de school;  

• regelmatig handen wassen/desinfecteren;  

• mondkapjes gebruiken waar dit moet (namelijk bij verplaatsingen in de school).   

Leerlingen ontvingen eerder deze week via de eigen deelschool nadere informatie over de 

lessen, roosters e.d. vanaf a.s. maandag. We kijken er naar uit om de leerlingen vanaf a.s. 

maandag weer in volledige klassen les te kunnen geven. 

http://track.wis.nl/track/click/30324083/www.lesopafstand.nl?p=eyJzIjoiR1lRSy1ud1dNNTdUQnAzZEdDRk5TdnNOeXFZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5sZXNvcGFmc3RhbmQubmxcXFwvYXBwXFxcL3VwbG9hZHNcXFwvRmx5ZXItemVsZnRlc3Rlbi1kb2UtamUtem8tdm8tb25saW5lLXZlcnNpZS5wZGZcIixcImlkXCI6XCI0OWI1YzY1MjZlNmU0Zjg5OTFkNTU1YzM4OTRlZjNmZVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImFhYjE1YzY0MzZiNjI5MDJmMzVkNTZkNTE1NzM2MDY5MGE5ODcwNzRcIl19In0
http://track.wis.nl/track/click/30324083/www.youtube.com?p=eyJzIjoidGtsb0FMNDJWbGRNRnIwRDZMOEh6ckRvQUJBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbVxcXC93YXRjaD92PUw0a2EtR045a19vXCIsXCJpZFwiOlwiNDliNWM2NTI2ZTZlNGY4OTkxZDU1NWMzODk0ZWYzZmVcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI3NzRmNzQxMmQxYTM2OWQxYzA0YWIwYmI5NjQ2MTRjZDU1ZTdlMjk0XCJdfSJ9
http://track.wis.nl/track/click/30324083/www.youtube.com?p=eyJzIjoiTXh3VDI4WlYzN18wNm9KN1plbkNwTUdhQ2N3IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbVxcXC93YXRjaD92PUN1dkZYbzVsYjdzXCIsXCJpZFwiOlwiNDliNWM2NTI2ZTZlNGY4OTkxZDU1NWMzODk0ZWYzZmVcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI3NzRmNzQxMmQxYTM2OWQxYzA0YWIwYmI5NjQ2MTRjZDU1ZTdlMjk0XCJdfSJ9


Met vriendelijke groet, 

Ferdinand Vinke 

Bestuurder 

 


