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brief voor ouders/verzorgers 
 
 
 

  
  
Geachte ouders/verzorgers,  
  
Met ingang van vrijdag 3 december, verandert er iets in het testbeleid. U mag in bepaalde 

gevallen een zelftest gebruiken als uw kind verkoudheidsklachten heeft. Dit mag alleen als:   
  

uw kind niet tot een hoogrisico-groep behoort,  
U- Uw kind niet ernstig ziek is. Bel de huisarts als uw kind ernstig ziek is.  
uw kind niet in quarantaine zit. Voor quarantaine gelden andere regels.  
uw kind niet vaak met kwetsbare mensen omgaat, zoals oudere personen.  
  
Heeft uw kind klachten en heeft u een zelftest gedaan? Dan geldt het volgende:   
  

• is de test negatief, dan mag uw kind naar school als uw kind fit genoeg is. Blijven de 
klachten langer? Doe dan de volgende dag weer een zelftest.  

• is de test positief, dan blijft het hele gezin thuis en maakt u zo snel mogelijk een 
testafspraak bij de GGD.   

  
Doet u liever geen zelftest bij uw kind als het klachten heeft? Dan kunt u uw kind direct bij de GGD 
laten testen. Uw kind moet dan thuisblijven totdat de uitslag bekend is.  
  

Let op: als uw kind in quarantaine zit, moet er op dag 5 opnieuw een test worden uitgevoerd. Dit mag 
géén zelftest zijn, maar een PCR-test. Uw kind moet deze dag de ‘dag 5-test' laten doen bij de GGD.   
Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl, of bel de GGD via 088 – 144 71 23.  
  

Met vriendelijke groet, 

 

Coronateam voor scholen en kindercentra 

GGD Gelderland-Zuid   
  
  

  
 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/

