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Aan alle ouders en/of verzorgers van alle scholen van Stichting de Waarden

Zevenbergen, 3 december 2021
Onze ref.: 2021-791/LH/vp
Betreft: nieuw testbeleid corona

Beste ouders en/of verzorgers,
Wij realiseren ons goed dat u in de afgelopen weken veel corona (nieuws)berichten van ons heeft ontvangen.
Helaas veranderen de richtlijnen en adviezen de laatste tijd vaak en worden we soms ingehaald door de tijd.
Zo is er na het bericht over testen bij milde klachten een nieuw landelijk testbeleid vastgesteld. Dit
aangepaste beleid gaat in vanaf vandaag (3 december). Graag brengen wij u hiervan op de hoogte. We
kunnen ons voorstellen dat het overzicht met maatregelen – wat mag wel, en wat mag niet – door alle
nieuwsberichten niet meer overzichtelijk is. Ook deze zetten wij graag nog een keer voor u op een rij.
Het nieuwe testadvies ontstaat vanwege de grote drukte bij de GGD en het OMT (Outbreak Management
Team) vindt een zelftest steeds meer betrouwbaar. Hoe ziet dit nieuwe testadvies eruit?
Nieuw testbeleid vanaf 3 december 2021: bij (milde) klachten/besmettingen
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Alle leerlingen moeten bij klachten (ook milde klachten= neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
af en te hoesten en verhoging tot 38 graden) thuisblijven en een test doen;
Test zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten;
Leerlingen in alle leeftijden mogen vanaf vandaag een zelftest afnemen bij milde klachten;
Met een negatieve zelftest (geen corona) mag de leerling naar school komen;
Als de zelftest positief (wel corona) is, dan laat de leerling zich testen bij de GGD en blijft thuis;
Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te
doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om een
afspraak te maken bij de GGD;
Leerlingen met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of
benauwdheid, mogen met milde klachten naar school. Onze scholen mogen hiervoor geen medische
verklaring vragen aan de ouders;
Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie
mogen met milde klachten naar school en hoeven niet opnieuw getest te worden;
Kinderen die niet getest worden blijven thuis totdat zij 24 uur volledig klachtenvrij zijn;
Als het kind aanhoudende milde klachten heeft, mag het weer naar opvang of school 7 dagen nadat
de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaineadvies geldt vanuit het Bron- en
Contactonderzoek (BCO).
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Wanneer blijft iedereen thuis/Quarantaineadvies
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij klachten die passen bij corona.
Als je positief getest bent op corona bij de GGD
Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de
GGD
Als iemand in je huishouden positief is getest op corona. Uitgezonderd zijn kinderen en volwassenen
die in de afgelopen 8 weken zelf corona hebben doorgemaakt;
Als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief is getest;
Klasgenoten mogen naar school komen, tenzij de GGD anders adviseert;
Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;
Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied; zie https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/ ;
Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app.
Iedereen met reisplannen naar het buitenland wordt geadviseerd om eerst het reisadvies voor dat
land te controleren op www.nederlandwereldwijd.nl.;
Ouders/verzorgers, leerlingen, leraren en onderwijspersoneel voor wie een quarantaine-advies of
quarantaineplicht geldt na een verblijf in het buitenland, mogen niet op of rondom school komen;
Na een besmetting kan een persoon weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én
minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van de symptomen;
Als een besmetting asymptomatisch was (zonder klachten) dan geldt dat niet-immune personen
minimaal 5 dagen na de (positieve) testafname in isolatie blijven; voor immune personen is dit 72 uur.

Na contact met besmette persoon wel naar GGD
Als een persoon contact gehad heeft met iemand die besmet bleek met het coronavirus, dan moet je sowieso
naar de GGD voor een test. Je mag wel eerst een zelftest doen, maar moet dan alsnog in quarantaine blijven.
Op de vijfde dag moet je je bij de GGD laten testen. Als die test negatief is, mag je uit quarantaine.
Snottebellenbeleid: niet meer naar school bij milde verkoudheid
Sinds maandag 29 november mogen leerlingen die verkouden zijn en/of snottebellen hebben niet meer naar
school. Nieuw testbeleid: Laat uw kind testen bij de GGD of doe een zelftest. Met een negatieve zelftest
(geen corona) mag de leerling naar school komen. Als de zelftest positief (wel corona) is, dan laat de leerling
zich testen bij de GGD en blijft thuis. Als u uw kind niet wil laten testen mag hij/zij na 24 uur klachtenvrij te
zijn weer naar school. Als het kind aanhoudende milde klachten heeft, mag het weer naar opvang of school 7
dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaineadvies geldt vanuit het Bron- en
Contactonderzoek (BCO).
Mondkapjesplicht
Leerlingen van groepen 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd om bij verplaatsing in de school een mondkapje
te dragen. Dit betekent wanneer zij door de gangen lopen, naar het toilet gaan, et cetera. Wij begrijpen goed
dat dit lastig en vervelend kan zijn. Het is een dringend advies, dus geen verplichting. Ook hier hopen wij om
de scholen verantwoord open te laten zijn, dat u als ouder/verzorger hierin uw verantwoordelijkheid neemt.
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Preventief zelftesten
Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 geldt twee keer per week thuis een preventieve zelftest te doen. De
ouders/verzorgers van deze leerlingen worden hierover in een andere brief op de hoogte gebracht.
Basisregels binnen alle scholen
Binnen al scholen van Stichting de Waarden gelden de volgende regels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Thuisblijven bij klachten en testen;
Vaak en goed handen wassen;
Geen handen schudden;
Volwassenen houden 1,5-meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor onze medewerkers onderling
of ten opzichte van ouders en andere externen in de school;
Externen dragen bij bewegingen in de school een mondkapje;
Voldoende frisse lucht (ventilatie);
Extra schoonmaken van (speel)oppervlakken;
Ouders en/of verzorgers komen niet in de school;
Grotere schoolactiviteiten waarbij ouders mogen komen worden per school beoordeeld. Deze
worden door de school gecommuniceerd aan de ouders. Deze maatregelen kunnen per moment
aangepast worden, wij vragen hiervoor uw begrip;
Voor onze medewerkers geldt het dringende advies om twee keer per week preventief een zelftest te
gebruiken.

Tot slot
Het is een lang (nieuws)bericht geworden. We hopen dat u de gelegenheid heeft genomen deze brief door te
nemen. Ook hopen we op uw begrip en medewerking. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen,
schroom dan niet om deze te stellen.

Met vriendelijke groet,

Lucienne Hoogwerf
bestuurder Stichting de Waarden

