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Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen 

 

 

Zwolle, 24 augustus 2021 

Kenmerk: 2021/015/tro 

Betreft: Preventieve zelftest 

 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 

 

De komende week zullen de mentoren aan hun leerlingen vier zelftests meegeven. Over ongeveer 

twee weken zullen er opnieuw zelftests meegegeven worden.  

 

De overheid vraagt aan leerlingen (en medewerkers) van het voortgezet onderwijs om twee keer per 

week bij zichzelf een zelftest af te nemen.  

 

De volgende leerlingen hoeven geen zelftests af te nemen:  

 
- minimaal 14 dagen geleden heb je de laatste vaccinatie gehad van Pfizer, Moderna of 

AstraZeneca) óf  

- minimaal 28 dagen geleden heb je het Janssen-vaccin gekregen óf 

- minder dan 6 maanden geleden heb je corona gehad.  

 

Uiteraard is het meenemen en gebruik van zelftests vrijwillig. 

Zelftests zijn niet in plaats van de bestaande coronamaatregelen op onze school*.  

 

Iedereen die (milde) klachten heeft of die nauw contact is van iemand die besmet is met corona, 

neemt geen zelftest af maar wordt verzocht zich direct te laten testen bij de GGD. 

 

Een zelftest is een test om snel te zien of iemand, ondanks dat hij/zij geen klachten heeft, mogelijk 

toch besmet is met het coronavirus. Is er een positieve testuitslag, dan blijf je thuis en laat je je testen 

bij de GGD. Bij een negatieve testuitslag kan je volgens rooster naar school komen.   

 

Deze maatregel blijft in ieder geval gelden tot 20 september. Hoe het daarna gaat, zal onder andere 

afhankelijk zijn van het aantal besmettingen en de vaccinatiegraad. We volgen hierbij de richtlijnen van 

de overheid.  

 

Hopend u/ je zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lieke Tromp 

Schoolleider 
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* 

1. Houd afstand tot medewerkers!  

    1,5 meter, dit geldt ook voor medewerkers onderling.  

2. Draag een mondkapje tijdens verplaatsingen in het gebouw.  

     Als je in het lokaal of de pauzeruimte zit, mag het mondkapje af.  

3. Blijf thuis met de volgende gezondheidsklachten en laat je testen:  

     neusverkoudheid, hoesten, verhoging, moeilijk ademen/benauwdheid.  

4. Hygiëne!  

     Hoest en nies in je elleboog, was je handen met regelmaat, schud geen handen.  


