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Hellevoetsluis, 3 december 2021  

Betreft: gewijzigd testbeleid overheid 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Zoals u wellicht in de media heeft vernomen is gistermiddag het testbeleid gewijzigd. Dit 
betekent dat leerlingen en onderwijspersoneel met milde coronaklachten zoals verkoudheid 
en hoesten, naar school kunnen met een negatieve zelftest. Bij een positieve zelftest is 
testen bij de GGD nog steeds nodig. 

Mensen met milde klachten (hoesten of neusverkouden) kunnen zich nog steeds testen bij 
de GGD, maar mogen in plaats daarvan ook een zelftest doen. Bij aanhoudende klachten is 
het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Als klachten toenemen of 
als iemand last heeft van verlies van reuk of smaak is het nodig bij de GGD te laten testen. 

Quarantaine 
Voor leerlingen of onderwijspersoneel die in quarantaine zitten is een GGD-test op dag 5 nog 
steeds nodig. Een zelftest is daarvoor niet geschikt (onvoldoende betrouwbaar). Bij een 
negatieve GGD-test mogen ook zij weer naar school. 
 
Levering zelftesten aan scholen 
Voor leerlingen in de bovenbouw en voor onderwijspersoneel geldt het dringende advies 
twee keer per week gebruik te maken van een zelftest. Zoals eerder aangegeven is het doen 
van een zelftest een eigen keuze. We laten dat over aan de eigen verantwoordelijkheid en 
dat doen wij niet op school. 

Naar verwachting worden de eerste zelftesten voor leerlingen vanaf komende week 
geleverd. Over de uitgifte van de testen wordt nog nagedacht. Uiteraard houden wij u hiervan 
op de hoogte. 

Heeft u vragen? 
Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de websites van de Rijksoverheid, het RIVM, 
en de GGD Rotterdam-Rijnmond of kijk op Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.nl.  
Voor vragen over de school en het Kindcentrum, kunt u natuurlijk met mij contact opnemen 
via het bekende emailadres: freek.kloeg@edumarevpr.nl 
 
Namens alle collega’s,  
  
Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Freek Kloeg 
 
Directeur Hendrik Boogaardschool, 
Kindcentrum De Samenstroom 
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