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Aan: alle ouders/verzorgers van de scholen van Stichting de Waarden

Zevenbergen, 8 april 2021
Onze ref.: 2021/184/LH/VP
Betreft: corona zelftesten & bron,- en contactonderzoek

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Het coronavirus heeft een grote impact op ons allemaal. Voor alle leerlingen, u als ouder(s) en verzorger(s), en
natuurlijk voor het onderwijspersoneel. Gelukkig kunnen alle leerlingen weer naar school. Het ministerie van
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) heeft afgelopen week aangekondigd de bestaande
coronamaatregelen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs aan te vullen met de inzet van
preventieve zelftesten bij onderwijspersoneel. In deze brief vertellen wij u hier graag meer over en brengen we
u op de hoogte over het verstrekken van informatie aan de GGD over uw kind(eren) bij een eventueel bron,en contactonderzoek.
Inzet preventieve zelftesten onderwijspersoneel
De afgelopen maanden hebben verschillende scholen uit het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en het
speciaal onderwijs meegewerkt aan pilots met de inzet van (preventieve) coronasneltesten. Hieruit blijkt dat
preventief testen, aanvullend aan de bestaande maatregelen, meerwaarde heeft voor de continuïteit van het
onderwijs. Mogelijke besmettingen worden vroegtijdig opgespoord, waardoor uitbraken worden voorkomen.
Onze medewerkers zullen zich vanaf half april meerdere malen per week preventief gaan testen op het
coronavirus. Voor het preventief testen geldt volledige vrijwilligheid. Medewerkers hebben het recht om
deelname te weigeren.
Bron,- en contactonderzoek GGD
De GGD kan in het kader van bron,- en contactonderzoek de school vragen bepaalde informatie te
verstrekken over medewerkers en leerlingen. Dit mag de school doen op grond van een ‘gerechtvaardigd
belang’. Hiervoor heeft het ministerie van OCW recent een handreiking gepubliceerd. De volgende
(persoons)gegevens mogen verstrekt worden:
•
•
•
•

De naam van de medewerker of leerling die mogelijk als categorie 2 of 3 in het bron, - en
contactonderzoek wordt aangemerkt;
De geboortedatum van de medewerker of leerling;
Het telefoonnummer en/of e-mailadres van de medewerker of leerling (of van diens ouders/
verzorgers bij leerlingen tot 16 jaar);
Of de medewerker of leerling op een of meerdere specifieke dagen op school aanwezig was;
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•
•

Waar de leerling in de klas zat tijdens een of meerdere lessen;
Of er sprake was van groepsvorming (zogenoemde ‘cohorteren’) en contactbeperking conform de
RIVM-richtlijnen.

Bezwaar tegen beschikbaar stellen gegeven kind(eren)
Mocht u als ouder/verzorger niet willen dat de school van uw kind(eren) gegevens deelt met de GGD in het
kader van een bron,- en contactonderzoek kunt u dit vóór 16 april aanstaande aangeven bij de
schooldirecteur van de school van uw kind(eren). Tot op heden bespraken onze scholen per casus of u
toestemming gaf om de gegevens te verstrekken aan de GGD.

Vragen?
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden neemt u dan contact op met de schooldirecteur van de school van
uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,

dr. L. (Lucienne) J.R. Hoogwerf
bestuurder

