
 

 

 

Krommenie , 4 juni 2021 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de ISK-Zaanstad 

Betreft: zelftesten en opening school 

 

Het kabinet heeft besloten dat scholen vanaf 7 juni weer open kunnen.  

De ISK-leerlingen hebben vanaf 8 juli zomervakantie. Vanaf 14 juni tot 26 juni nemen we TOA toetsen 

af met halve klassen. Daarna hebben we twee weken met een aantal activiteiten die vaak buiten 

plaatsvinden. Tijdens deze laatste weken willen we zoveel mogelijk rekening houden met de 

veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. 

Op de ISK  is sprake van een matige ventilatie en kleine lokalen. We hebben CO2 melders in de 

lokalen. Als een lamp rood wordt mag er geen les meer worden gegeven in dat lokaal. Wij moeten de 

leerlingen dan naar huis sturen. 

Als we alles wat hierboven staat meenemen, komen we tot het volgende: 

We blijven de lessen geven volgens het schema van de afgelopen weken. We blijven dus met halve 

klassen werken. 

Als u als ouder kiest om uw kind de hele week naar school te sturen moet, u dit aan mevrouw Hoek 

van Dijke mailen. a.hoek@saenredam.nl  

Op de dagen dat uw kind volgens schema les heeft kan dat in het lokaal. Op de andere dagen kan uw 

kind schoolwerk maken op daarvoor aangewezen plaatsen buiten het lokaal. 

 

Zelftesten: 

Maandag ontvangen alle leerlingen 2 zelftesten per week. Deze kun je thuis gebruiken zodat je kan 

zien of je besmet bent met corona. Ook als er geen klachten zijn kun je besmet zijn. Sommige 

mensen merken er niets van.  

Als een testuitslag positief is, betekent het dat je besmet bent met het coronavirus. Als de test 

negatief is, is de kans groot dat er geen besmetting is. Zie de flyer ‘Zelftesten in het voortgezet 

onderwijs’.  
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Als een leerling klachten heeft, dan is de zelftest niet genoeg. Dan moet je naar de GGD-teststraat 

gaan voor een test.  

Wij horen graag direct van u als de uitslag van een zelftest positief is.  

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Amy Hoek van Dijke 

a.hoek@saenredam.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wij hopen dat iedereen gezond blijft, 

 

Amy Hoek van Dijke 
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