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Zwolle, 27 mei 2021 
 

Betreft: heropening school 
 

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

Afgelopen weekend heeft de overheid besloten dat vanaf 31 mei de 1,5 metermaatregel in het 

voortgezet onderwijs losgelaten mag worden en dat alle leerlingen weer naar school mogen. 

Het is natuurlijk fantastisch nieuws dat we deze stap weer kunnen zetten en dat we op korte 

termijn alle leerlingen weer mogen ontvangen. Wij zijn achter de schermen druk bezig om alles 

te organiseren om de leerlingen ook weer verantwoord te kunnen ontvangen. Uiterlijk morgen 

ontvangt u definitief bericht per wanneer alle leerlingen weer alle dagen naar school mogen 

komen. Totdat de school weer helemaal open is, blijft het bestaande rooster met bijbehorende 

clustering van kracht. 
 

Wanneer de school weer open is, blijven de overige Coronamaatregelen op school natuurlijk 

nog wel van kracht: 
 

- We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. Dit gebeurt 

in ieder geval middels desinfectie bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze 

en na ieder toiletbezoek.  

- We schudden geen handen.  

- We hoesten en niezen in onze elleboog.  

- We zitten niet aan ons gezicht. 

- We dragen een mondkapje wanneer we ons door de school bewegen. 

- We houden ons aan de aangegeven looproutes. 

- We houden 1,5 meter afstand van alle medewerkers. 

- We blijven thuis bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn), hoesten, benauwdheid of koorts, wanneer we positief getest zijn of in afwachting 

zijn van een testuitslag. 

 

Zelftesten 

Vanaf volgende week verwachten we voldoende zelftesten op school te hebben om leerlingen 

ook in de gelegenheid te stellen om thuis preventief een zelftest af te nemen. De levering is op 

het moment van schrijven nog niet binnen, maar er is toegezegd dat ze deze week geleverd 

zullen worden. De leerlingen worden aangemoedigd om elke week tweemaal preventief een 

zelftest af te nemen om zo spoedig nieuwe besmettingen op het spoor te komen. Alle leerlingen 

mogen dus per week twee zelftesten ophalen bij de receptie van de Zoom of de Westerlaan. Het 

zelftesten is uiteraard altijd op vrijwillige basis, naar de uitslag wordt niet gevraagd en het heeft 

geen consequenties als leerlingen niet willen zelftesten. Zoals gezegd moedigen we het echter 

wel aan! 
 

Waarom testen? 

De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het Coronavirus. Door preventief 

testen kunnen besmettingen bij leerlingen en personeel vroegtijdig opgespoord worden 

wanneer iemand (nog) geen klachten heeft. Iemand die positief test met een zelftest, blijft thuis 
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en wordt geacht een afspraak te maken bij de GGD voor een Coronatest. Door alle leerlingen en 

medewerkers de mogelijkheid te geven om zichzelf tot aan de zomervakantie twee keer per 

week thuis preventief te testen, kunnen we een uitbraak van besmettingen op school zoveel 

mogelijk voorkomen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het onderwijs op school zoveel 

mogelijk door kan gaan en dat we voor iedereen een zo veilig mogelijke omgeving hebben. 
 

Wanneer thuis testen? 

Een leerling kan zichzelf twee keer per week preventief testen. Heeft een leerling (milde) 

klachten die kunnen wijzen op een Coronabesmetting? Dan kan deze leerling geen zelftest 

afnemen, maar wordt gevraagd om direct een afspraak te maken voor een Coronatest bij de 

GGD. 
 

Hoe werkt de zelftest? 

De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de Coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het 

staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Bij deze brief ontvangt u een 

flyer met uitleg hoe de test gebruikt moet worden. 
 

Testuitslag 

Wat moet er gebeuren nadat uw kind een zelftest heeft gedaan? De uitslag is ongeveer 15 – 20 

minuten na de test bekend. Uitleg staat in de bijsluiter van de test. 
 

Is de uitslag positief? De leerling neemt contact op met school en blijft thuis. Thuis gaat de 

leerling in isolatie. Huisgenoten krijgen het advies in quarantaine te gaan; eventuele broers en 

zussen op school blijven dus ook thuis. 
 

Het is belangrijk dat er contact opgenomen wordt met de GGD om ter bevestiging een tweede 

Coronatest te doen bij een GGD-locatie. Zo kan de GGD kijken of de leerling echt het Coronavirus 

heeft en wie van zijn of haar klasgenoten, vrienden en/of familieleden allemaal getest moeten 

worden (via bron- en contactonderzoek). 
 

Is de uitslag negatief? Dan is er geen Coronavirus gevonden. De leerling kan gewoon naar school. 
 

Waar/wanneer krijgen de leerlingen de zelftest? 

Vanaf aanstaande maandag mogen leerlingen twee zelftesten per week ophalen bij de receptie 

aan de Zoom of de Westerlaan. 
 

Het is goed nieuws dat we binnenkort weer al onze leerlingen op school kunnen ontvangen. We 

laten vrijdag weten per wanneer het weer kan. Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te 

hebben geïnformeerd over de mogelijkheid tot zelftesten van leerlingen, maar mocht u meer 

willen weten verwijs ik u ook naar de website www.zelftesteninhetonderwijs.nl  
 

Met vriendelijke groet, 

 
 
 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

http://www.zelftesteninhetonderwijs.nl/

