Beste ouders en leerlingen,

Het aantal besmettingen in school is gelukkig meegevallen sinds januari. Gemiddeld betrof het zo’n 2 à 3
leerlingen per week waarbij de besmetting vrijwel altijd in de thuissituatie was ontstaan.
Het is nu bijna meivakantie. Hopelijk blijven de aantallen besmettingen ook dan beperkt.
We wensen iedereen in ieder geval een goede vakantie toe.
Voor de examenleerlingen zal het ook een tijd van voorbereiden op de examens worden. Dat is nog een paar
weken de tanden op elkaar, maar als het goed gaat, is er daarna een lange periode van ontspanning.
Voor de niet-examenleerlingen zijn er zoals bekend ook toetsen in de drie dagen tussen de meivakantie en de
Hemelvaartsdagen. Dat vergt ook de nodige voorbereiding, maar er blijft dan nog genoeg vakantietijd over.
Jullie en u zullen wellicht gehoord hebben dat er zelftesten beschikbaar komen voor het onderwijs.
Inmiddels hebben we als school de eerste ladingen gehad.
Wij krijgen elke 14 dagen voor elk personeelslid 4 zelftesten en een behoorlijk aantal voor de leerlingen.
Voor personeelsleden is het de bedoeling dat men het preventief gebruikt, d.w.z. 2 maal per week ’s morgens
voor men naar school gaat. Uiteraard op vrijwillige basis.
Bij leerlingen is het de bedoeling dat het gebruikt wordt door de overige contacten in geval er een besmetting
in een klas is. De nauwe contacten moeten net als nu sowieso in quarantaine.
Tegen de overige contacten wordt nu gezegd: ‘Je hoeft niet in quarantaine, maar wees voorzichtig en houd
goed in de gaten of je geen klachten krijgt; zodra je klachten krijgt: blijf thuis en laat je testen.’
Voor die groep is er nu dus de mogelijkheid van de zelftest.
Als school moeten we in samenspraak met de Medezeggenschapsraad bepalen hoe we alles rond die zelftesten
voor leerlingen gaan regelen. Daar is uitgekomen dat we het als volgt gaan doen:
We gaan de zelftesten niet op school afnemen omdat dat volgens ons niet goed uitvoerbaar is. In plaats
daarvan geven we de leerlingen van de klas die “overig contact” zijn 2 testdoosjes mee naar huis en mailen aan
de ouders de tekst die we nu ook al gebruiken in zo’n situatie maar met erbij dat de kinderen 2 testdoosjes mee
naar huis krijgen en dat we ouders vriendelijk vragen de test thuis te doen op de dag dat men ermee thuis komt
en 2 dagen erna. Uiteraard op vrijwillige basis.
We denken dat we veel ouders hiermee een extra service bieden, want zo kan in de veilige thuissetting in alle
rust de zelftest worden gedaan en bepaalt iedereen in alle vrijheid zelf of men het wel of niet doet .
Er staat inmiddels een duidelijk filmpje op internet waarin precies wordt uitgelegd hoe je de zelftest thuis kunt
doen en hoe je de uitslag moet interpreteren. De link naar dat filmpje is: https://youtu.be/qUtxex0xLDg.
Deze link staat ook op de website.
Kortom:
• Als zich in een klas een besmetting voordoet, dan worden net als nu de nauwe contacten door de GGD
gewaarschuwd dat ze meteen in quarantaine moeten en zich moeten laten testen via de GGD.
• De andere leerlingen uit de klas krijgen als “overige contacten” nu twee zelftesten mee naar huis om
op de dag zelf en twee dagen erna de zelftest te doen.
• Als de uitslag van de zelftest onverhoopt positief is, dan moet de leerling meteen in zelfisolatie, maar
vraagt bij de GGD een test aan om 100% zekerheid te krijgen of de leerling al of niet besmet is. De
zelftest is namelijk voor meer dan 90% nauwkeurig maar de test bij de GGD is nog nauwkeuriger.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Bij eventuele vragen of opmerkingen mag u ons altijd benaderen.
Met vriendelijke groet, Gijsbert van der Beek.

