Asten en Someren, 20 april 2021

Betreft: zelftesten voor leerlingen en personeel

Beste ouder,
Vanuit de overheid worden zelftesten aan scholen beschikbaar gesteld voor leerlingen en
personeel. In deze brief leggen we u uit hoe we hiermee omgaan en wanneer en hoe deze
testen zullen worden ingezet.
De zelftesten zijn bedoeld als extra zekerheid voor personeel en leerlingen zonder
klachten. Personeel kan zichzelf enkele malen preventief testen. Voor leerlingen gaan we
de test risicogericht inzetten. Dat wil zeggen: als uw kind na een besmetting van iemand op
school behoort tot de groep ‘overige contacten’, bieden we hem/haar ter plekke onder
begeleiding een test aan. Op locatie Asten begeleidt Frank van de Kerkhof het testen, in
Someren Marga van Houts. Nauwe contacten worden geacht naar de GGD te gaan voor een
coronatest, de zelftesten zijn hier niet voor bedoeld.
Is uw zoon of dochter jonger dan 16 jaar dan zijn wij verplicht u vooraf om toestemming
te vragen voor het afnemen van een zelftest. Dit doen wij via Magister. Zodra u inlogt
verschijnt er een pop-upvenster waarin u kunt aangeven of u wel of geen toestemming
geeft. Mocht u later van gedachten veranderen dan kunt u de eerdere toestemming
te allen tijde herzien. Het pop-upvenster verschijnt namelijk steeds opnieuw, zodat u uw
keuze kunt aanpassen. Belangrijk is dat u uw goed- of afkeuring bespreekt met uw
kind. Kinderen van 16 jaar en ouder mogen zelf hun toestemming aangeven in Magister.
De school heeft geen inzage in de testuitslag. We stellen het wel op prijs de uitslag te
vernemen, zeker als deze positief is. Dan kunnen we namelijk snel handelen. We willen
benadrukken dat deelname aan een zelftest altijd vrijwillig is. Ook wanneer beide ouders
toestemming geven, mag de leerling zelf nog altijd, zonder verdere consequenties,
besluiten om de zelftest niet te (laten) doen.
Mocht de uitslag van uw kind positief zijn, dan gaat uw kind in quarantaine en neemt u
contact op met de GGD voor het afnemen van een coronatest. De GGD start vervolgens
een bron- en contactonderzoek. Wanneer uw kind niet naar school kan komen dient u
hem/haar op de gebruikelijke manier af te melden.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Willems, manager
bedrijfsvoering: w.willems@varendonck.nl.
Hopelijk kunnen we samen op deze manier de besmettingen snel signaleren en krijgen we
corona eronder.
Met vriendelijke groet,
Irma van Nieuwenhuijsen
rector

