
          Tilburg, 26 mei 2021 

 

Scholen voortgezet onderwijs weer volledig open  

 

Beste allemaal, 

Zoals jullie wellicht al via de media hebben vernomen, gaan de scholen in het 
voortgezet onderwijs weer volledig open. Vanaf maandag 31 mei mag dit en vanaf 
maandag 7 juni moet dit. Parallel aan deze volledige heropening loopt de uitbreiding 
van zelftesten in het voortgezet onderwijs. Deze aanpassingen gelden niet voor Vavo. 

 

Preventieve zelftesten nu ook voor vo-leerlingen 

De vo-scholen binnen Onderwijsgroep Tilburg zullen middels een brief aan 
leerlingen/ouders laten weten per welke datum ze weer volledig opengaan en 
wanneer ze zullen starten met het uitreiken van preventieve zelftesten voor 
leerlingen. Eerder konden vo-docenten al gebruikmaken van preventieve zelftesten 
en was er ook al sprake van risicogericht zelftesten bij vo-leerlingen. Maar nu wordt 
dit dus uitgebreid met twee preventieve zelftesten per week voor alle vo-leerlingen. 
Het is de bedoeling dat de leerlingen deze zelftesten thuis afnemen. In de klas krijgen 
zij hier meer uitleg over. Het risicogericht zelftesten op school in geval van een 
corona besmetting blijft overeind. 

Kijk voor meer informatie op: www.zelftesteninhetonderwijs.nl 

 

1,5 meter maatregel 

Nu we alle leerlingen weer volledig op school mogen verwelkomen, vervalt de 1,5 
meter maatregel tussen leerlingen onderling. De 1,5 meter maatregel tussen docent 
en leerling blijft wel van kracht. Het preventief zelftesten van docenten en leerlingen 
is extra belangrijk nu de 1,5 meter maatregel tussen leerlingen onderling vervalt. Ook 
is het belangrijk om buiten pauzeren te stimuleren en alle lokalen goed te blijven 
ventileren.  

Hoewel de preventieve zelftesten op vrijwillige basis worden afgenomen, raden wij 
iedereen aan ook daadwerkelijk twee testen per week te doen. Zo kunnen we samen 
bijdragen aan een veilige leer- en werkomgeving. 

 

 

 



Blijven naleven bestaande maatregelen 

Het gebruik van de zelftest is een extra maatregel naast alle reeds geldende 
maatregelen, zoals: handen wassen, het volgen van looproutes en het gebruik van 
mondkapjes bij verplaatsingen. Wij vragen daarom iedereen nogmaals om deze 
maatregelen goed na te blijven leven.  
 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met onze adviseurs 
integrale veiligheid: Berry Beukman (bbeukman@onderwijsgroeptilburg.nl) of Esther van 
der Zwaag (evdzwaag@onderwijsgroeptilburg.nl)  
  

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. 
 
 
 


