Aan alle ouders en verzorgers van onze leerlingen
Betreft: coronasneltest voor leerlingen op 2College
Tilburg, 30 april 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met deze brief informeren we u over het gebruik van de zelftest op 2College. Vooraf wil ik hier
duidelijk stellen dat het gebruik van de zelftest geheel vrijwillig is én dat er op de 2College
scholen zelf geen zelftesten bij leerlingen worden afgenomen. Vanaf maandag 17 mei komen
de tests beschikbaar voor leerlingen als daar vanwege een vastgestelde positieve besmetting
bij een leerling aanleiding toe is.
Waarom zou je de zelftest gebruiken?
Met een zelftest kunt u thuis snel zien of uw kind wel of niet besmet is met het coronavirus. U
kunt dan meehelpen een uitbraak van het coronavirus op school te voorkomen of te
beperken.
Wanneer gebruiken we de zelftest?
Bij melding van een coronabesmetting op school, worden ouders/verzorgers uit de klas van de
leerling geïnformeerd. Als de ouder/verzorger in Magister toestemming heeft gegeven dat
hun zoon of dochter een zelftest mee naar huis mag nemen, kan die zelftest door de
leerlingen opgehaald worden bij de receptie.
Hoe kunnen ouders in Magister aanvinken toestemming te geven voor het ophalen van de
zelftest?
Wanneer de toestemmingsmodule in magister is geactiveerd, krijgt u bij het openen van
magister de vraag of u akkoord bent dat de zelftest “gebruikt” mag worden. Hiermee geeft u
toestemming dat wij de test mee kunnen geven aan uw zoon of dochter. Via instellingen –
toestemmingen kunt u uw keuze wijzigen of controleren of de registratie juist is.
Hoe werkt de zelftest?
De test lijkt op de coronatest van de GGD, maar het staafje gaat minder diep de neus in en
hoeft niet in de keel. De uitslag is na ongeveer 30 minuten bekend. Bij elke zelftest zit
overigens een gebruiksaanwijzing.
Wat doe je als de uitslag van de zelftest positief is?
Bij een positieve test blijft uw kind thuis en brengt u de school op de hoogte. Vervolgens
neemt u contact op met de GGD om een coronatest te doen op een GGD-testlocatie. Deze
test bij de GGD is betrouwbaarder, is belangrijk ter verificatie en kan leiden tot een bron- en
contactonderzoek.
Belangrijk!
Heeft uw kind klachten die kunnen duiden op een besmetting met het virus, of komt uw zoon of
dochter als nauw contact naar voren uit bron- en contactonderzoek, neem dan geen zelftest af. Laat
uw kind dan testen bij de GGD. Mocht u nog vragen hebben over de test of een mogelijke
besmetting, neem dan contact op met de GGD, tel. 088-3686720.
Met vriendelijke groet,
Drs. L.W.J. Spaan MME
Rector 2College

