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Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Het nieuwe schooljaar gaat weer van start. Nog niet alle leerlingen, die dit willen en 

kunnen, zijn (volledig) gevaccineerd. Er gelden daarom nog tot medio september 

coronamaatregelen op school. Met deze brief informeren wij u over de 

coronamaatregelen op school, het gebruik van zelftesten voor leerlingen thuis en over 

het belang van vaccineren. 

 

 

Coronamaatregelen op school 

Op school moet iedereen zich aan de volgende maatregelen houden: 

 

1. Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot alle medewerkers van de school. 

Medewerkers onderling houden 1,5 meter afstand.  

2. Iedereen draagt een mondkapje in de gangen en andere ruimten waar het lastig is 

om 1,5 meter afstand te houden tussen leerlingen en medewerkers. In het 

klaslokaal mag het mondkapje af als de leerlingen zitten. 

3. Leerlingen en medewerkers die nog niet als immuun worden beschouwd kunnen 

zich twee keer in de week thuis preventief testen. Zie het RIVM voor de precieze 

definitie van personen die als immuun worden beschouwd. Dat is o.a. wanneer 

iemand volledig gevaccineerd is en er twee weken voorbij zijn gegaan om de 

immuniteit op te bouwen. 

4. Iedereen houdt zich aan de basisregels: o.a. handen wassen en bij klachten 

thuisblijven en testen bij de GGD. 

 

  

Belang van vaccinatie 

Kinderen in de leeftijd 12 tot 18 jaar kunnen zich sinds 2 juli laten vaccineren. 

Vaccineren is de meest effectieve strategie om besmettingen te voorkomen. Vaccineren 

is nooit verplicht. Op 8 augustus had ongeveer 47% van deze jongeren een eerste prik 

gehad. De verwachting is dat rond half september ongeveer 70% van de jongeren 

volledig gevaccineerd is.  

 

De GGD kan niet zomaar op school komen om een vaccinatie te geven. Wel kunnen zij op 

scholen voorlichting geven. Leerlingen tussen de 12 en 16 jaar moeten samen met de 

ouders/verzorgers beslissen over de vaccinatie. Bij een verschil van mening is de mening 

van de leerling doorslaggevend. Heeft u of uw kind vragen over vaccineren? Op de 

website van het Nederlands Jeugdinstituut staat meer informatie gericht op jongeren 

over het vaccineren. Op de pagina Prikken zonder afspraak vind je nog meer aanvullende 

informatie over vaccineren. Hier vindt je ook locaties waar je naar toe kan voor een 

vaccinatie zonder hiervoor een afspraak te hoeven maken. 

 

Door zich te laten vaccineren kunnen scholieren helpen om verdere virusverspreiding te 

voorkomen en zo het onderwijs veilig open te houden. Leerlingen die volledig zijn 

gevaccineerd hoeven twee weken daarna niet meer in quarantaine als ze als ‘nauw 

contact’ uit bron- en contactonderzoek van de GGD naar voren komen. Ook hoeven ze 

dan niet meer twee keer per week preventieve zelftesten thuis te doen. 

 

 

  

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://www.nji.nl/coronavirus/over-het-vaccin
http://www.prikkenzonderafspraak.nl/
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Zelftesten 

Leerlingen en medewerkers die (nog) niet gevaccineerd, of minimaal twee weken volledig 

gevaccineerd zijn, worden geadviseerd om twee keer per week thuis preventief een 

zelftest te gebruiken. Vanaf 7 september 2021 tot aan in ieder geval 17 september 

krijgen leerlingen de zelftesten gratis mee van school.  

 

Mocht uw kind al twee weken volledig gevaccineerd zijn, dan hoeft uw kind geen zelftest 

meer te gebruiken. Dit mag nog wel wanneer u of uw kind dit graag wilt.  

 

 

Waarom preventief zelftesten? 

De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met 

preventief testen bedoelen we twee keer per week testen, zonder dat er klachten zijn die 

kunnen wijzen op een coronabesmetting. Bij klachten moet u / uw kind altijd direct een 

afspraak maken voor een coronatest bij de GGD.  

 

Door leerlingen de mogelijkheid te geven om zichzelf twee keer per week thuis preventief 

te testen, kunnen we het aantal besmettingen op school zoveel mogelijk voorkomen. 

Iemand die positief test, blijft thuis en maakt een afspraak bij de GGD. Zo zorgen we er 

samen voor dat het onderwijs op school zoveel mogelijk door kan gaan. Dit is in het 

belang (van de gezondheid) van uw kind, zijn/haar klasgenoten, van het 

onderwijspersoneel en ook van u als ouder(s)/verzorger(s)  

 

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of maakt uw 

kind geen gebruik van een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen, uw kind kan gewoon 

naar school.  

 

In de flyer bij deze brief leest u hoe de test werkt en wat uw kind moet doen bij een 

positieve of negatieve testuitslag. 

 

 

Meer informatie 

Meer informatie over zelftesten door leerlingen vindt u op de website van 

ouderorganisatie Ouders & Onderwijs: www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten. Zij zijn ook 

bereikbaar via telefoonnummer 088-6050101 of per e-mail vraag@oudersenonderwijs.nl.  

 

U kunt ook contact opnemen met ons als school: coronaverantwoordelijke Aleid van 

Bommel  (a.vanbommel@stichtinglvo.nl)  

 

  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Tim Neutelings 

 

Locatiedirecteur 

 

http://www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten
mailto:vraag@oudersenonderwijs.nl

