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Betreft: Informatie over zelftesten van het onderwijspersoneel
Beste ouder, verzorger,
Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor onze kindcentra en voor u en uw kind. We doen
er samen alles aan om de kindcentra op een veilige manier open te houden. Daarom gelden er
veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze maatregelen worden
voortdurend bekeken en indien nodig aangepast. Eind vorige week heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat
scholen in het primair onderwijs gebruik kunnen maken van zelftesten bij het onderwijspersoneel. De zelftest is
een test om snel te zien of een leerkracht besmet is met het coronavirus. In deze nieuwsbrief leggen we graag
uit wat dit inhoudt en hoe we hier binnen Omnis mee omgaan.
Proef vrijwillige zelftesten
De afgelopen maanden hebben verschillende scholen uit het basisonderwijs meegewerkt aan pilots met de
inzet van coronasneltesten bij het onderwijspersoneel. Hieruit blijkt dat preventief testen, naast alle
maatregelen die al gelden op school, zoals: handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes,
meerwaarde heeft voor de continuïteit van het onderwijs. Zo kan een uitbraak van het coronavirus op school
worden voorkomen of beperkt.
Vrijwillige zelftest bij onderwijspersoneel
Vanuit Omnis Kindcentra vinden we het belangrijk dat, zodra de testen beschikbaar zijn, dat het
onderwijspersoneel zich vrijwillig en preventief kan laten testen op het coronavirus. De verwachting is dat dit in
de loop van mei is. De medewerker neemt de test alleen af wanneer hij of zij geen klachten heeft die bij het
coronavirus passen. De medewerker kan de vrijwillige preventieve zelftest twee keer per week thuis uitvoeren.
Als voldoende mensen in een school zich met regelmaat laten testen kan het virus moeilijker verspreiden. Dit
draagt bij aan het voorkomen van uitbraken en daarmee ook het zoveel mogelijk blijven doorgaan van het
onderwijs.
Goed om te weten: de zelftesten zijn bestemd voor het onderwijspersoneel. Deze worden niet ingezet voor het
testen van onze leerlingen. (Zelf)testen voor uw kind regelt u zelf. Wanneer uw kind corona gerelateerde
klachten heeft, maakt u zelf een afspraak bij de GGD.
De GMR kan zich vinden in de wijzigingen m.b.t. gezondheid en veiligheid en toevoeging zelftesten in het
Protocol Basisonderwijs. Bekijk hier het aangepaste Protocol Basisonderwijs.
Meer informatie
Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM of van de GGD Zeeland.
Ook heeft de Rijksoverheid een website over het coronavirus en onderwijs. We volgen op het gebied van
gezondheid altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met één van ons.
Met vriendelijke groet,
Saskia Delies en Stan Meulblok
Directie Omnis

