
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 26 april 2021 

Betreft: zelftesten op corona 
 
 
 
Geachte ouders, 
 
Twee keer eerder hebben we uw aandacht gevraagd voor de zelftesten op corona. Dit is het laatste 
bericht over dat onderwerp. U weet natuurlijk nog: 

• Deelname is gratis en vrijwillig.  

• De uitslag mag, maar hoeft niet bekend gemaakt te worden.  

• De zelftesten worden aangeboden als er een besmetting op school is geconstateerd.  

• De school nodigt de leerlingen voor een zelftest uit.  
 
Woensdag 28 april openen we de mogelijkheid voor zelftesten op school. Als we horen van een 
besmetting in een bepaalde klas of lesgroep, nodigen we mede-leerlingen uit tot het doen van een 
zelftest.  
De leerlingen die de zelftest willen doen, gaan met een medewerker van de school naar een speciaal 
ingerichte testruimte.  
Van leerlingen jonger dan 16 jaar controleren we of de ouders toestemming hebben gegeven.  
De toestemming van leerlingen van 16 jaar en ouder wordt niet gecheckt in Magister. Dat ze zich 
aanmelden voor de test geeft al aan, dat ze ermee instemmen.   
De leerlingen krijgen een kort instructiefilmpje te zien en nemen dan de test bij zichzelf af. 
 
We vertrouwen erop dat leerlingen die positief uit de zelftest komen, hun verantwoordelijkheid nemen en 
naar huis gaan, in quarantaine verblijven en contact met de GGD opnemen voor het afnemen van een 
coronatest in een GGD-teststraat.  
Een leerling die positief uit de zelftest komt, hoeft die uitslag niet op school te vertellen. Toch is het fijn 
als dat wèl gebeurt; zo houden we goed zicht op de verspreiding van het virus en kunnen we eventueel 
aanvullende maatregelen nemen. 
 
Tot slot. De huidige situatie vraagt om veel verantwoordelijkheidsbesef. De gewone corona-regels 
blijven natuurlijk op school van kracht. We roepen iedereen op om daar goed op te blijven letten.  
Leerlingen wier ouders toestemming gaven maar die zich niet aanmelden voor de zelftest, zullen we niet 
dwingen of proberen over te halen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
E. (Edward) de Gier, rector, 
info@sgweredi.nl  
 

Aan de ouders van alle leerlingen 

mailto:info@sgweredi.nl

