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De Tillegraaf 

Aan alle leerlingen, ouders en verzorgers van ’t 

Partoer, groepen 6, 7 en 8, en aan de andere 

ouders ter kennisgeving. 
 

Zoals vorige week in een aparte Corona Tillegraaf ( 

1 december) zou ik u mailen indien de zelftesten 

voor de groepen 6, 7 en 8 op school zijn. Ze zijn 

vandaag gebracht. We gaan in deze brief op 

enkele vragen. Deze Corona Tillegraaf is terug te 

vinden, samen met alle andere info over testen, 

op onze schoolsite: www.obspartoer.nl/corona 
 

Elke leerling uit de groepen 6, 7 en 8 krijgt 4 

testen mee. Deze zijn voor de komende 2 weken. 

Binnenkort krijgen wij weer opnieuw testen. U 

krijgt daar via Parro dan bericht over.  
 

Waarom zelftesten voor leerlingen  

Onder basisscholen zijn de besmettings-cijfers 

veel hoger dan bij andere leeftijdsgroepen. 

Hierdoor kunnen huisgenoten ook besmet raken. 

Zelfs als ze gevaccineerd zijn. Op school kunnen er 

mede-leerlingen en leerkrachten besmet raken. 

We willen voorkomen dat het coronavirus zich 

verder verspreid. En we willen voorkomen dat een 

klas langdurig thuis moet blijven. Als vroeg 

ontdekt wordt of iemand positief is kan er snel 

ingegrepen worden. De zelftesten zijn hiervoor 

bedoeld.  
 

Thuis testen 

• We krijgen 2 testen per leerlingen. Wilt u 

meer testen dan moet u daar zelf voor zorgen.  

• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 doen twee keer 

per week een zelftest. Dit wordt thuis gedaan. 

Ouders en verzorgers mogen helpen. 

• Leerkrachten testen ook 2 x per week thuis.   

• Als de test positief is gaat de iedereen in het 

gezin/huisgenoten in quarantaine. Neem dan 

contact op met de GGD voor een PCR-test.  

• Als die PCR-test negatief en de leerling 

klachtenvrij is, kan de leerling naar school.   

• Zelftesten kunnen ook afgenomen worden als 

uw kind klachten heeft. De uitslag van een 

zelftest is niet altijd betrouwbaar. Zie voor 

meer informatie deze link. Is de uitslag 

positief dan moet u alsnog een afspraak 

maken bij de GGD. Een negatieve zelf-test 

uitslag is geen toegangsbewijs voor school. 

Dat kan alleen als uw kind klachtenvrij is.   

• De testen zijn echt bedoeld voor onze 

leerlingen. Niet voor familie of huisgenoten.  

• Het afnemen van de zelftest is vrijwillig. 
 

Waarom testen 

We zijn van mening dat de testen een bijdrage 

leveren aan de veiligheid op school. We hebben 

hier al goede ervaringen mee. De afgelopen 

weken hebben nogal wat kinderen vrijwillig 

zelftesten gedaan. Sommige bleken inderdaad 

positief te testen. Op deze manier is wellicht 

verspreiding onder leerlingen voorkomen. En kon 

iedereen naar school blijven komen.  

Het Ministerie van Onderwijs heeft flyers, 

instructievideo’s en voorbeeldbrieven voor ouders 

of verzorgers gemaakt. Kijk op: 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/zelftes

ten/hulp-bij-zelftesten/  
 

Alleen als de zelftest positief is vragen we u de 

leerkracht via Parro meteen te waarschuwen. Dan 

kan uw kind namelijk niet naar school komen. Als 

er veel positieve zelftesten in een klas zijn is dat 

voor ons reden om extra waakzaam te zijn.  
 

We doen het op ’t Partoer tot nu toe hartstikke 

goed. We hebben weinig besmette leerlingen of 

personeelsleden. Iedereen houdt zich behoorlijk 

goed aan de huisregels. En we houden rekening 

met elkaar. Dat willen we graag zo houden.  
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