
 

Aan leerlingen, ouders en verzorgers van leerjaar 1 t/m 3, 

 

 

 

‘s-Gravenzande, 27 mei 2021 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vanuit de overheid worden zelftests beschikbaar gesteld aan het onderwijs. De levering liet lang op 

zich wachten, maar wij hebben inmiddels voldoende tests binnen om uit te reiken aan onze leerlingen. 

In deze brief informeren wij jullie over het verdelen van deze tests en het gebruik ervan.  

 

Uiterlijk begin volgende week ontvangen alle leerlingen van jaargroep 1 tot en met jaargroep 3 in de 

kluisjes vier zelftests. Tot nu toe waren de kluisjes op advies van de overheid gesloten, dit is nu 

losgelaten. De kluisjes mogen dus ook weer voor jassen of boeken gebruikt worden. De bedoeling is 

dat er elke twee weken opnieuw vier tests worden verdeeld, zodat leerlingen elke week twee zelftests 

kunnen afnemen.  

 

Wij hebben als school besloten om de zelftests niet op school af te nemen. Wij zijn goed in het geven 

van onderwijs, het afnemen van een medische test hoort daar volgens ons niet bij.  

Ook wil ik benadrukken dat het afnemen van de zelftests op vrijwillige basis is. Een leerling neemt 

samen met zijn of haar ouders een besluit om de tests te gebruiken. Mocht je de tests niet gebruiken is 

het verzoek om de tests dan vooraan in het kluisje te laten liggen, op deze manier worden ze ook niet 

aangevuld.  

 

Wel wil ik benoemen dat het gebruik van de zelftests kunnen bijdragen aan het onder controle houden 

van de virusuitbraken op onze school. Een groot gedeelte van ons personeel is nog niet gevaccineerd, 

tegelijk heeft een uitbraak op school ook consequenties voor de gezinnen van onze leerlingen. Kortom: 

het gebruik van de zelftests is aan te raden voor alle betrokkenen.  

 

Op dit moment is er binnen ISW nog overleg over het volledig aanbieden van (vijf dagen) onderwijs op 

de scholen. Binnenkort ontvangen alle ouders hierover bericht.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jump Koch 

Adjunct-directeur ISW Sweelincklaan 


