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Rotterdam, 28 mei 2021, 
 
 
Beste ouders / verzorgers en leerlingen van de Wolfert van Borselen scholengroep  
 
Het kabinet heeft besloten dat de scholen voor voortgezet onderwijs weer volledig mogen 
openen. Dit besluit is met gemengde gevoelens ontvangen op school. Aan de ene kant is het 
natuurlijk ontzettend fijn om alle leerlingen weer op school te mogen ontvangen, aan de 
andere kant zijn er zorgen over toename van het aantal besmettingen onder ons personeel 
en de leerlingen, met alle mogelijke gevolgen die daar bij horen.  
 
Volledige heropening op 7 juni 
Op de Wolfert van Borselen scholengroep zijn we nu druk bezig om ons voor te bereiden op 
de heropening. Omdat er veel geregeld moet worden om dit goed en verantwoord voor 
elkaar te krijgen, kiezen wij ervoor om pas per 7 juni volledig open te gaan. Tot die tijd wordt 
hybride gewerkt zoals de afgelopen tijd het geval was.  
 
Tweemaal per week zelftesten 
Belangrijke vereiste voor heropening is dat alle leerlingen twee keer per week een zelftest 
uitvoeren. Deze zelftests ontvangt de school gratis van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. Iedere leerling krijgt voldoende tests mee naar huis om de zelftest tweemaal 
per week thuis uit te kunnen voeren, onder begeleiding van de ouders / verzorgers.  
 
Deelname aan de zelftests is altijd vrijwillig, maar het is voor ons als school wel heel erg 
belangrijk om te weten wie er aan de zelftests deelnemen. Daarom is er in de 
toestemmingenmodule van Magister een extra vraag opgenomen waarin ouders / verzorgers 
kunnen aangeven of er wel of niet getest wordt. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen dit 
zelf bepalen. Wij verzoeken u om uw keuze zo snel als mogelijk via Magister aan ons 
door te geven, uiterlijk op 2 juni aanstaande. Zodra u via de ouder login Magister opent, 
verschijnt er een popup waarmee u direct naar de juiste plek in Magister gaat. Bij leerlingen 
van 16 jaar en ouder verschijnt dit ook als zij zelf inloggen in Magister of de Magister app 
gebruiken. 
 
Meer informatie over zelftesten 
Het is belangrijk dat de zelftest op de juiste manier gebruikt wordt. De zelftest is voor 
preventief gebruik, om ongemerkte besmettingen vroeg op te sporen en verdere verspreiding 
te voorkomen. De zelftest is niet bedoeld voor leerlingen en personeelsleden die: 

 klachten hebben;  

 in quarantaine zijn omdat ze contact hebben gehad met een besmettelijke persoon;  

 uit het buitenland komen (oranje of rood risicogebied);  

 een melding hebben ontvangen van de coronamelder-app. 
In al deze gevallen laat iemand zich testen bij een GGD-locatie. De zelftest kan ook onder 
geen beding worden gebruikt door leerlingen die in quarantaine zitten om de 
quarantaineperiode te bekorten. Dit kan alleen met een negatief resultaat op een test van de 
GGD.  
 
Meer informatie over het zelftesten treft u in deze poster aan: 
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Poster-zelftesten-vo.pdf  
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Tot slot 
Wij begrijpen dat het steeds uitvoeren van een zelftest geen ideale situatie is. Het is wel een 
noodzakelijke voorwaarde om zo veilig mogelijk volledig open te kunnen. Daarom verzoeken 
wij u dringend om hieraan mee te werken, in het belang van de leerlingen en het personeel.  
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Rob Fens,       Matthijs Ruitenberg 
 
 
Voorzitter centrale directie     Lid centrale directie  


