Ridderkerk, 24-03-2021
Betreft: sneltests beschikbaar voor leerkrachten en leerlingen

Geachte ouders/verzorgers,
Vanaf morgen kunnen teamleden van PCPO gebruik maken van sneltests via een teststraat in Barendrecht.
Deze mogelijkheid wordt ons ter beschikking gesteld door een ouder van een leerling van één van de scholen
en de bedrijfsarts heeft hier een positief advies over afgegeven. Voor ons betekent dit, dat we onze
leerkrachten die slechts verkouden zijn, niet meer een hele dag hoeven te missen en dat onze leerlingen zo
snel mogelijk weer les krijgen. De testuitslag is binnen een kwartier bekend. Na een negatieve testuitslag
kunnen leerkrachten direct weer voor de klas.
Ook voor veel leerlingen geldt dat ze nu thuis moeten blijven omdat ze verkouden zijn. Gelukkig laten ook
steeds meer ouders hun kind testen, om te weten of er sprake is van corona of niet.
JAR Zorg wil ook leerlingen de gelegenheid bieden om voor een zeer gereduceerd tarief,
namelijk voor €15,- in plaats van €79,- gebruik te maken van een sneltest. Dit kan helpen
om zo min mogelijk dagen onderwijs te missen. Kinderen die slechts mild verkouden zijn,
mogen met een negatieve testuitslag naar school. Bij een evt. nieuwe verkoudheid, dus
nadat de klachten weggeweest zijn, moet er opnieuw getest worden, aldus de GGD.
Test afspraken kunnen gemaakt worden via de website www.jarzorg.nl. U kiest voor test 3 -> Corona Antigeen
Sneltest.
● De test is goedgekeurd door het RIVM.
● Er wordt gebruik gemaakt van een klein wattenstaafje waarmee een stukje slijm wordt genomen uit
de neusholte.
● Binnen 15 minuten ontvangt u de uitslag.
● Bij een positieve testuitslag wordt er contact gelegd met de GGD.
● Bron- en contactonderzoek verloopt via de GGD.
● De betaling van €15,- is ter plekke.
● Het adres van de testlocatie is: Rosier Faassenstraat 12a, 3025 GL Rotterdam.
● Wanneer er een testlocatie in Barendrecht of Ridderkerk kan worden gevonden, dan worden ouders
hierover z.s.m. geïnformeerd.
Wij hechten eraan te melden, dat we u nog steeds niet kunnen dwingen om te testen. Dat willen we ook niet.
Wij willen u echter wel dezelfde mogelijkheid bieden als onze teamleden, namelijk om gebruik te maken van
deze sneltest tegen dit zeer gereduceerde tarief. U maakt hierin zelf een afweging. Ons doel is om zoveel
mogelijk leerlingen op een veilige manier de lessen te laten volgen in de klas. Dit gereduceerde tarief is alleen
bestemd voor medewerkers van PCPO en leerlingen van PCPO. Niet voor de overige gezinsleden of
huisgenoten. Leerlingen kunnen aantonen met hun pcpo-mailadres dat ze leerling van PCPO zijn. Testen die
afgenomen worden door de GGD kosten u niets.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet, Nel van den Herik

