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Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Vanaf vandaag worden de zelftesten voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 verspreid over het land en onder 
de leerlingen verdeeld. Op welk moment dat op uw school wordt gedaan kunnen we niet aangeven. 
Het gebruik van zelftesten voor de leerlingen is nieuw en past binnen de aanscherping van de maatregelen om 
het virus te bestrijden. Het advies is om twee keer per werkweek thuis te testen, omdat de testuitslag 48 uur 
geldig is.  
Voor elk kind uit deze groepen zijn er testen beschikbaar en via de school wordt de voorraad steeds aangevuld. 
Aan de testen zijn geen kosten verbonden. Het afnemen van de test is vrijwillig en kan nooit leiden tot 
uitsluiting van onderwijs.  
Toevoeging door de school: 
Op basisschool Esmoreit werken en leren de kinderen in units. Daarom zal school de zelftesten verdelen over 
de kinderen van unit 3 en 4. Mochten er daardoor wat testen tekort zijn, zal school deze zelf aanvullen. 
 
Het zal voor veel kinderen best spannend zijn om zo’n test af te (laten) nemen. Het is daarom fijn als u uw kind 
hierbij helpt, zodat de test op een goede manier wordt gebruikt en er ook een betrouwbare uitslag is.  
Als u o.a. over de manier van afnemen meer wilt weten, kijkt u dat op 
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/zelftesten/zelftesten-basisonderwijs-speciaal-onderwijs/ Daar staat 
veel aanvullende informatie. 
 
Milde klachten 
Leerlingen en onderwijspersoneel met milde coronaklachten zoals verkoudheid en hoesten, kunnen met een 
negatieve zelftest naar school. Op de site van het RIVM staat over milde klachten het volgende: Heb je milde 
klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius?  
Dan is er sprake van milde klachten en doe je een zelftest. 
 
Vertrouwen en zelftesten 
Het systeem van zelftesten is gebaseerd op het vertrouwen dat we dit allemaal doen. Controle aan de poort 
kan niet en willen we ook niet. Dat kinderen en ouders soms opzien tegen het gebruik van de test is 
begrijpelijk. Net als dat we begrip hebben voor de principiële vragen die mensen hebben.  Toch vragen wij u 
om mee te helpen. Zelftesten kunnen voorkomen dat besmettingen zich verspreiden onder kinderen en onze 
medewerkers. Daarmee kunnen we ook mogelijk voorkomen dat onze medewerkers ziek worden en thuis 
moeten blijven. En dat is weer niet goed voor de voortgang van de lessen omdat er weinig tot geen vervanging 
te vinden is. Kinderen met klachten zonder test naar school laten gaan kan dus betekenen dat hele groepen 
thuis komen te zitten. Kortom: een dringend beroep van onze kant om de testen te gebruiken. Dank daarvoor. 
 
Wij hopen u voldoende te hebben ingelicht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M.L. Siemelink-Amse,                                                                M.G Bauer en R.B. de Grunt, 
Directeur-bestuurder De Mare                                                college van bestuur mijnplein 
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