Maandag 19 april 2021

Nieuwsbrief voor Ouders
Algemeen
In deze nieuwsbrief gaan we in op de volgende onderwerpen:
1. Zelftesten op scholen; wat te doen na een positieve uitslag?
2. Eindexamens
3. PoCoCoChi-studie: een onderzoek naar klachten bij kinderen na doormaken van COVID-19

1. Zelftesten op scholen
Vanaf maandag 19 april worden (gratis) zelftesten gebracht naar alle basis- en voortgezet onderwijs
scholen in Nederland door het ministerie van OCW. Er kan op twee verschillende manieren getest
worden, preventief en risicogericht:
Preventief testen wordt alleen ingezet voor het onderwijspersoneel. Ook medewerkers van de
kinderopvang kunnen zichzelf preventief testen, als deze opvang in hetzelfde gebouw als de school
plaatsvindt.
Risicogericht testen (naar aanleiding van een besmetting). Dit wordt ingezet bij onderwijspersoneel
en leerlingen (alleen de leerlingen van het voortgezet onderwijs), wanneer er een besmetting met
het coronavirus op school bekend is. De zelftesten worden op school onder begeleiding afgenomen.
Er wordt tevoren toestemming gevraagd aan de ouders en meedoen aan een zelftest is altijd
vrijwillig.
Let op: Deze zelftesten zijn alleen bedoeld voor niet-nauwe contacten zonder klachten.
Personen met klachten en nauwe contacten gaan naar huis en in quarantaine, en voor hen is alleen
een GGD-test geschikt.

Stel uw kind heeft een positieve zelftest, wat nu?
1.
2.
3.
4.
5.

Uw kind meldt zich bij de schoolleiding en gaat direct naar huis.
Thuis gaat uw kind in quarantaine en vermijdt contacten met anderen.
Plan ter bevestiging een test in bij de GGD via: 0800-1202 of www.coronatest.nl
In afwachting van de uitslag van de GGD test gaan alle huisgenoten in quarantaine.
Neem contact op met het klantcontactcentrum van GGD Kennemerland om de positieve
zelftest te melden. We kunnen u dan snel verder informeren en het bron-en
contactonderzoek starten.

Het klantcontactcentrum van GGD Kennemerland is te bereiken via 023 789 1631 van maandag t/m
vrijdag van 08.30 - 20.00 uur. Zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur.

2. Bescherm de eindexamenkandidaten
Op maandag 17 mei starten de eindexamens, een spannende tijd! Om uitval door ziekte of een
quarantaine periode te voorkomen, hierbij een oproep aan alle eindexamenscholieren, hun vrienden
en familie om zich extra goed aan de corona-maatregelen te houden.

3. PoCoCoChi-studie
Dit onderzoek kijkt naar lange termijn effecten van een corona-infectie bij kinderen. Er is nog erg
weinig bekend over hoe vaak dit precies voorkomt, welke klachten en belemmeringen er zijn en
welke hulp er nodig is.
Alle kinderen onder de 18 jaar kunnen meedoen, zowel kinderen met een positieve, als kinderen met
een negatieve testuitslag. De test mag maximaal 7 dagen voor deelname zijn afgenomen. We vragen
om op 3 momenten (0, 4 en 12 weken) een vragenlijst in te vullen en de gegevens worden
geanonimiseerd verwerkt.
U kunt onderstaande QR code scannen of klikken op deze link voor meer informatie en de
aanmelding: https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/717116?lang=nl

