Brief aan School

Betreft:
(snel)testen van kinderen
Geachte heer, mevrouw, beste [naam directeur],

Volgens de laatste berichten gaan de scholen 8 februari weer open. Dat vinden wij
een goed initiatief. Het openen van de scholen gaat echter gepaard met plannen
voor het intensief testen van onze kinderen. In het laatste OMT advies wordt hier
uitgebreid over gesproken. (1)
Hier trekken wij een grens. Niet alleen gaat dit besluit tegen diverse grondrechten
in, ook gevoelsmatig is dit een brug te ver. We nemen aan dat ook u en uw team er
van overtuigd zijn dat de gezondheid van onze kinderen / uw leerlingen voorop
staat. Wij vinden echter dat gezondheid zoveel meer omhelst dan het niet besmet
raken met het SARS-CoV-2 virus.
In de plannen staat dat kinderen mogelijk 2 keer per week getest worden, ook als ze
geen klachten of symptomen hebben.
Als één kind uit de klas of de leerkracht positief test, zou de hele klas in quarantaine
moeten. Ook moet de hele klas, ongeacht symptomen, na vijf dagen opnieuw getest
worden. Dit is voor ons als ouders volstrekt onacceptabel.
Of het nu om de antigeensneltesten, de LAMP-test of de RT-PCR testen gaat, deze
testen zijn niet voldoende betrouwbaar om a-symptomatische kinderen te testen,
simpelweg omdat er geen wetenschappelijke literatuur voorhanden is die laat zien
hoeveel fout-positief of fout-negatieve testuitslagen met dit beleid gegenereerd
worden. Bovendien kan op basis van deze testen geen diagnose gesteld worden die
rechtvaardigt dat mensen in quarantaine moeten. (14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)
Inmiddels zijn er meerdere studies die laten zien dat kinderen niet of nauwelijks ziek
worden, een lage viral load hebben, het virus over het algemeen maar kort bij zich
dragen en in het algemeen geen volwassenen besmetten. De route van
besmettingen verloopt vrijwel altijd van volwassene naar kind, en niet of nauwelijks
in omgekeerde richting. (2)(5)(6)(7)(8)(9)

Als ouders zijn wij verantwoordelijk voor de fysieke en mentale gezondheid van
onze kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat tot twee keer in de week een test
afnemen bij onze kinderen voor psychische schade kan zorgen. Kinderen wordt op
deze manier aangeleerd dat ze bij voorbaat al een gevaar zijn voor anderen, iets dat
wetenschappelijk op geen enkele manier onderbouwd kan worden. Ook kan een
(vals) positieve test ervoor zorgen dat een hele klas in quarantaine moet. Met
opnieuw leerachterstanden, sociale isolatie en nadelige psychologische gevolgen.
Wij willen u er met nadruk op wijzen dat u als school verplicht bent zich te houden
aan “de zorgplicht sociale veiligheid bij leerlingen op school”. Hierin staat dat een
school veilig is als de psychische, sociale en fysieke veiligheid van leerlingen niet
door handelingen wordt aangetast. (33)
Wanneer onze kinderen ziek zijn, laten we ze thuis. Zodra ze weer beter zijn kunnen
ze weer naar school. Onderzoek uit Zweden, waar de scholen voor onderwijs aan
leerlingen tot en met 16 jaar gewoon open bleven, zonder mondkapjesplicht of
lockdowns, toont aan dat docenten geen verhoogd risico lopen op COVID-19, en
dat dit risico voor hen lager is dan welke beroepsgroep dan ook.
(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Hierbij geven wij aan dat wij absoluut niet willen dat onze kinderen getest
worden op het SARS-CoV-2 virus. Indien u de aanwezigheid van mijn kind
tijdens een eventuele sneltest sessie interpreteert als toestemming, dan handelt
u zonder toestemming van ons als ouders. U kunt zich na ontvangst van dit
schrijven derhalve niet beroepen op gebrek aan kennis.
Wij zijn ook van mening dat het niet toelaten van ongeteste kinderen (zonder
symptomen) in strijd is met Artikel 1 van de Grondwet. Volgens Artikel 28 van
het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind recht op onderwijs. (33)
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of
op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Graag ontvangen wij een schriftelijke reactie met de bevestiging dat u en uw
medewerkers op de hoogte zijn onze uitdrukkelijke wensen met betrekking tot het
testen op onze kinderen.

Hoogachtend,
(namen)
De ouders van (naam)
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