
 

 
 
 
 
 
 
Aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van Produs 
 
 
 
Datum: 12 mei 2021 
Kenmerk: Produs/ag/secr 

Betreft: zelftesten 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
wellicht heeft u al in de media gelezen dat leerlingen op scholen een zelftest mogen doen om 
te onderzoeken of ze besmet zijn met het coronavirus of niet. 
Inmiddels heeft ook onze school zelftesten ontvangen en kunnen we leerlingen onder 
begeleiding een zelftest laten doen.  
 
In welke gevallen krijgt uw zoon/dochter de mogelijkheid om op school een zelftest te 
doen? 
De zelftesten worden ingezet bij leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus 
op school bekend is. Zelftesten is alleen bedoeld voor leerlingen die bijvoorbeeld samen, 
maar op onderlinge afstand, een les hebben gevolgd (de ‘overige contacten’). Zelftesten 
wordt níet ingezet bij 'nauwe contacten'. Leerlingen die door de GGD als 'nauw contact' 
worden gezien, moeten in quarantaine en voor hen is de zelftest niet geschikt.  Wie voor de 
zelftest in aanmerking komen, bepalen de GGD en de school samen.  
 
Is het afnemen van een zelftest verplicht? 
Nee, zeker niet. Het afnemen van de zelftest is vrijwillig. Wanneer uw zoon/dochter dit niet 
wil doen, hoeft hij/zij dit niet te doen. Voor leerlingen van 16 jaar of jonger geldt bovendien 
dat hij/zij alleen een zelftest mogen doen wanneer één van de ouders/verzorgers daar 
toestemming voor geeft. Zonder deze toestemming bieden wij uw zoon/dochter geen zelftest 
aan. 
 
Waarom krijgen leerlingen de mogelijkheid om op school een zelftest te doen? 
Zelftesten kan eraan bijdragen dat een mogelijke uitbraak sneller wordt opgespoord en 
ingedamd.  
 
Hoe wordt de zelftest afgenomen? 
De leerlingen testen zichzelf onder begeleiding van een collega, bijvoorbeeld de mentor. De 
begeleiding betreft hulp op afstand, mondeling en/of digitaal; een begeleider biedt geen 
fysieke hulp bij het zelftesten. De mentor deelt de testen uit en geeft per stap de instructie, 
waarna de leerlingen de stap uitvoeren, Dit gaat zo tot en met het aflezen van de uitslag. De 
uitslag is een kwartier lang af te lezen. Nadat elke leerling zeker weet wat de uitslag is, gooit 
elke leerling om de beurt zijn eigen testuitslag in de prullenbak. De uitslag van de test kent 
alleen de leerling zelf. We verwachten dat een leerling na een positieve zelftest zich afmeldt 
en naar huis gaat om zich te laten testen op een GGD-locatie. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
De zelftest wordt uitgevoerd met een wattenstaafje in de neus. Voor wie meer wil weten: 
binnenkort komt er een filmpje op de website van school te staan waarin wordt uitgelegd hoe 
de test gedaan wordt. 
 
Toestemmingsverklaring 
Graag horen wij van u of u uw zoon/dochter toestemming geeft om een zelftest op school af 
te nemen, mocht dat nodig zijn.  
 
Verzoek om een mailtje te sturen naar info@produsarnhem.nl  waarin u het volgende 
aangeeft: 
 
Ik geef wel / geen toestemming aan  .....(naam zoon/dochter)....... om een zelftest op school 
af te nemen.  
 
 
Alvast bedankt voor uw reactie. 
 
 
Hartelijke groet, 
 

 
 
 
 
 

Anja Geritz 
algemeen directeur Praktijkscholen Quadraam 
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