
Het belang van zelftesten 
Volgende week krijgen alle leerlingen twee zelftesten mee naar huis om zichzelf thuis, als ze 
klachtenvrij zijn, te testen op het coronavirus. De zelftest is en blijft uiteraard vrijwillig. De weken 
daarna kunnen ze wekelijks twee zelftesten ophalen bij de receptieloge. Dit zijn de zgn. preventieve 
testen die, als ze in voldoende mate gebruikt worden, volgens het OMT het volledig heropenen van 
de scholen verantwoord maken. We hopen dat meer dan 50% van de leerlingen bereid is de 
zelftesten uit te voeren. 
Als de zelftest een positieve uitslag laat zien, zijn leerlingen niet verplicht die te delen me de school. 
Ze worden geacht thuis te blijven en zich te melden bij de GGD voor een officiële test die de uitslag 
van de zelftest wel of niet bevestigt.  
In de bijsluiter staat duidelijk vermeld hoe de test thuis gebruikt kan worden. 
 
De risicogerichte zelftest wordt ingezet als er op school besmettingen zijn en wij in het overleg met 
de GGD te horen krijgen wie er thuis moeten blijven en wie getest zou(den) moeten worden. Ook 
deze test is vrijwillig, want in een eerder stadium heeft u via Magister kunnen aangeven of u 
toestemming geeft voor zo’n test, die op school uitgevoerd wordt. Tot nu toe hebben we nog geen 
risicogerichte testen hoeven uitvoeren. 
 
Het belang van de overige maatregelen 
Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, wel worden ze geacht die te 
bewaren tot alle medewerkers van het Rembrandt College. Ook zijn de gemaakte afspraken over de 
mondkapjes en de hygiënevoorschriften nog steeds van toepassing.  
 

- Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD 
- Was vaak je handen 
- Hoes en nies in een elleboog 
- Draag een mondkapje als je  je verplaatst in het gebouw 

 
Daar komen nog twee belangrijke voorschriften bij: 
 

- Houd je strikt aan de aangeven looprichting 
- Onderbouwleerlingen gaan bij het belsignaal als eersten uit het lokaal naar een volgende les. 

De bovenbouwleerlingen volgen enkele minuten later. 
 
U zou ons geweldig helpen als u uw kind(eren) nogmaals zou willen wijzen op het belang van het 
naleven van de gemaakte afspraken. Ze dragen bij aan een verantwoorde volledige heropening. 
 
Dank voor uw medewerking! 
 
 
 


