
 

Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra 
 
 
22 april 2021 
 
 
Betreft: zelftesten 
 
Beste ouder, 
 
Zoals u ongetwijfeld via de media heeft vernomen, zijn er tegenwoordig zelftesten om te checken of 
iemand corona heeft. In deze brief willen wij ons beleid rondom het gebruik van die zelftesten en het al dan 
niet welkom zijn van kinderen op onze kindcentra graag aan u toelichten zodat daar geen onduidelijkheid 
over bestaat. 
 
Wat is een zelftest? 
Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis voor de zekerheid kunt afnemen. De zelftest is minder 
betrouwbaar dan een test bij de teststraat omdat hij niet door een professional wordt afgenomen. Met 
deze zelftest kunt u de kans op een besmetting verkleinen, maar niet uitsluiten. Heeft uw kind klachten? 
Dan kunt u hem of haar zelftesten, maar de uitslag is dus niet helemaal betrouwbaar. Wilt u het zeker 
weten, dan zult u dus altijd een test moeten laten afnemen in de teststraat van de GGD. Die geldt voor ons 
als bewijs.  

 
De regel van de GGD is dat als er een kind uit de groep besmet is, de hele groep in quarantaine gaat. De 
kinderen mogen weer komen als er op de vijfde dag na het laatste contact een negatieve testuitslag is van 
de GGD (dus geen zelftest). Wilt u uw kind niet laten testen, dan mag het na tien dagen zonder klachten 
weer komen.  
 
Voor de algemene maatregelen voor alle kinderen verwijzen wij u graag naar onze webpagina www.pit-
ko.nl/coronavirus met de meest actuele informatie over PIT en het coronavirus en diverse links naar 
pagina’s met relevante informatie. Wij kijken uit naar meer ‘normale’ tijden en wensen u een zonnige 
Koningsdag en - voor zover van toepassing - een fijne vakantie.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens de teams van onze kindcentra 
 
 
Ad Vos 
Bestuurder 
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