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Geachte ouder/ verzorger,
De scholen in het voortgezet onderwijs zijn weer open. Goed nieuws voor de leerlingen.
Met het opengaan van de scholen in het voortgezet onderwijs neemt ook de kans op de verspreiding
van het coronavirus toe. Daarom start er een landelijke proef om te onderzoeken hoe we het risico
op uitbraken zoveel mogelijk kunnen verkleinen. GGD Amsterdam werkt hier vier weken lang aan
mee, samen met dertien scholen in Amsterdam. Ook de school van uw kind doet mee.
Proef met sneltesten voor scholieren
Tijdens de proef kunnen scholieren van deze dertien scholen gratis sneltesten doen als iemand in de
klas positief is getest. De sneltesten geven binnen 3 – 4 uur de uitslag of de scholier het coronavirus
heeft. Door te sneltesten wil de GGD meer inzicht krijgen in de verspreiding van het virus, waardoor
uiteindelijk minder kinderen besmet raken.
De resultaten van de proef worden geanonimiseerd en bekeken door het Universitair Medisch
Centrum Utrecht (UMCU). Als blijkt dat de aanpak succesvol is, zullen meer scholen in Amsterdam
kunnen profiteren van sneltesten.
Een sneltest is gratis, vrijwillig en gebeurt alléén met toestemming
Deelname aan deze proef met sneltesten is geheel vrijwillig. Ouders en kinderen maken zelf de
testafspraken via een speciaal telefoonnummer. Bij kinderen onder de 16 jaar is toestemming van de
ouders én het kind vereist. Leerlingen vanaf 16 jaar mogen zelf bepalen of zij de sneltesten willen
doen. Deelname is dus niet verplicht. Voorafgaand aan de sneltesten ontvangt u een
toestemmingsformulier voor deelname aan het landelijk onderzoek. Uiteraard staat de privacy van
uw kind voorop. Gegevens die wij van u en van uw kind ontvangen worden vertrouwelijk behandeld.
Wat betekent dit voor uw kind?
• Is een leerling of medewerker van school positief getest? Dan krijgt iedereen die minimaal
één lesuur in dezelfde ruimte verbleef als deze persoon een oproep om twee sneltesten te
doen. De testen gebeuren zo snel mogelijk na de melding én op of na dag 5. Zo worden
besmettingen vroegtijdig opgespoord. Leerlingen en medewerkers met een positieve
testuitslag gaan direct in isolatie om verdere verspreiding te voorkomen. Zo kan een uitbraak
sneller worden beperkt.
• Na de oproep maakt u als ouder zelf de testafspraken voor uw kind. De sneltesten zijn in de
RAI, waar uw kind met voorrang in de fastlane wordt getest, met een snelle LAMP PCR-test.
Kinderen vanaf 16 jaar maken zelf een testafspraak.
• Met een DigiD kunt u of uw kind de uitslag binnen 3 – 4 uur inzien op www.coronatest.nl.
Het is daarom belangrijk dat u nu alvast een DigiD aanvraagt voor uw kind. Heeft uw kind
geen DigiD, dan wordt u gebeld. Dit neemt meer tijd in beslag.
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•
•

Los van de proef wordt tijdens het bron- en contactonderzoek gekeken of uw kind nauw
contact had met de positief geteste persoon en in quarantaine moet.
Bij klachten blijft uw kind thuis en heeft ook geen contact met mensen buiten het
huishouden.
Leerlingen en medewerkers worden verzocht op dag 5 een tweede test te doen. Is de uitslag
van deze test negatief? Dan mogen leerlingen en medewerkers die in quarantaine zaten
weer naar school.

Door de testuitslag te delen met de school, kan de school een compleet beeld vormen van de situatie
en eventuele risico’s beperken. U bent als ouder niet verplicht om testuitslagen met de school te
delen.
Tot slot
Net als u, vindt de GGD Amsterdam het heel belangrijk dat de scholen open kunnen blijven en het
onderwijs op veilige wijze doorgang kan vinden. Met de sneltesten kunnen we het virus in een vroeg
stadium opsporen en de verspreiding tegengaan. Zo worden minder mensen ziek. Wilt u meer weten
over deze proef of heeft u aanvullende vragen over de aanpak van GGD Amsterdam? Lees dan het
overzicht met vragen en antwoorden via https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/vo-proef.
Neem voor overige vragen contact op via: 020 – 555 52 02.
Op de website van GGD Amsterdam vindt u meer informatie over kinderen en corona:
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-corona/testbeleid-kinderen.
Op de website van het RIVM vindt u informatie over het coronavirus en het voortgezet onderwijs:
https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezetonderwijs
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Yvonne van Duijnhoven
Hoofd afdeling Infectieziekten & Toezicht
GGD Amsterdam

