
 

 

        Hengelo, 19 april 2021 

Aan: alle ouders/verzorgers van de leerlingen van ’t Genseler 

 

Betreft: zelftesten en rooster vervolg 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals u in het nieuws heeft kunnen horen, kunnen we op school binnenkort zelftesten inzetten. Deze 

zelftesten zijn een aanvulling op de bestaande maatregelen. Dat betekent dat er verder niets 

verandert in hoe we op dit moment onze lessen organiseren. In de voorlichting vanuit het ministerie 

worden twee mogelijkheden genoemd: 

1. Preventief testen: Dit is alleen voor personeel. 

2. Risico-gericht testen: Dat gebeurt in het geval er in een klas een besmetting is. Alle leerlingen 

die in contact zijn geweest met de besmette leerling, en geen zogenaamd “nauw contact” 

zijn, kunnen een zelftest krijgen. Mocht dit voorkomen zullen we u bellen met de vraag of u 

voor uw zoon of dochter een zelftest wilt hebben. Wij geven de zelftest dan mee en vragen u 

of u thuis de test wilt doen. De test is alleen geschikt als er geen klachten zijn! Bij klachten 

moet u een test bij de GGD doen. 

Zelftest gedaan? Dan is er een aantal mogelijkheden: 

1. De test is goed uitgevoerd en negatief. Dan hoeft er geen verdere actie te worden 

ondernomen en moet alleen de gezondheid goed in de gaten worden gehouden. Mocht de 

leerling (milde) klachten krijgen, dan moet de leerling een officiële test via de GGD laten 

doen. 

2. De test is goed uitgevoerd en het resultaat is positief. Dan moet er een afspraak gemaakt 

worden voor een officiële test van de GGD. Zo lang de uitslag van die test niet bekend is 

moet de leerling in quarantaine (dus thuis blijven en zo weinig mogelijk contact met 

anderen). 

3. De test is niet goed uitgevoerd. Dan kunt u een nieuwe test vragen door even naar school te 

bellen en deze test op te halen. 

Voor een instructiefilm: https://youtu.be/aN6H2Tm3Ry4 

Het bestuur van OSG Hengelo kiest er niet voor om begeleiding van de zelftest op school te bieden. 

Hier zitten teveel risico’s aan als het gaat om privacy.  

Omdat er verder geen versoepelingen zijn aangekondigd zullen we het huidige rooster grotendeels 

ook na de meivakantie door laten lopen. In het leerlingvolgsysteem (Presentis) kan de leerling het 

rooster volgen. We adviseren dagelijks te kijken of er eventuele wijzigingen zijn.  

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te te hebben, 

Met vriendelijke groet, 

Dave van Zutphen, directeur ’t Genseler.  

https://youtu.be/aN6H2Tm3Ry4

