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Beste ouders en verzorgers, voogden en begeleiders,
Zoals jullie wellicht al via de media hebben vernomen, gaan we in het onderwijs starten
met zelftesten op het coronavirus. In het voortgezet onderwijs wordt dit vanuit de
school gecoördineerd en in het mbo ligt de organisatie hiervan buiten de school. Dit
zelftesten zal in ieder geval tot de zomervakantie duren. Dit wil natuurlijk niet zeggen
dat we kunnen verslappen in het naleven van de reeds bestaande maatregelen.
Zelftesten in het vo
Op onze scholen voor voortgezet onderwijs zijn we bezig om onze organisatie zo in
te richten, dat we uiterlijk na de meivakantie kunnen starten met het vrijwillig
zelftesten. Er gaat op twee manieren getest worden: risicogericht en preventief.
Risicogericht testen wordt ingezet bij medewerkers en leerlingen, wanneer er een
besmetting met het coronavirus op school bekend is. Preventief testen wordt ingezet
voor de medewerkers op de school. De test is dan een preventieve check, zonder dat
daar direct aanleiding toe is. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te
testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak
worden voorkomen.
De ouders/leerlingen en medewerkers worden hierover middels een brief of e-mail
van de schooldirectie geïnformeerd. Kijk voor meer informatie op:
www.zelftesteninhetonderwijs.nl

Blijven naleven bestaande maatregelen
Natuurlijk is dit een mooie stap richting een veiligere leer- en werkomgeving. Het
gebruik van de zelftest is een extra maatregel naast alle reeds geldende maatregelen,
zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Wij
vragen daarom iedereen nogmaals om deze maatregelen goed na te blijven leven. Zo
krijgen we samen corona stap voor stap onder controle en gaan we de laatste
periode tot de zomervakantie met vertrouwen tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Corona crisisteam Onderwijsgroep Tilburg
Let op!
Iedereen met klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus of die als nauw
contact (bijvoorbeeld van een huisgenoot) naar voren komt uit bron- en contactonderzoek, wordt
verzocht direct in thuisquarantaine te gaan en zich te laten testen bij de GGD. In deze gevallen is
een zelftest niet geschikt. Ook bij een positieve zelftest ga je alsnog naar de GGD voor een
coronatest.

