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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

CORONA Formulier toestemming voor sneltesten leerlingen 

(bijlage bij brief 20200120-1485) 

De toestemming die u geeft met dit formulier wordt voor géén ander doel gebruikt dan 
zoals dat is uitgelegd in de brief. Uiteraard gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om met 
uw gegevens.  

De ingevulde toestemmingsformulieren worden op een veilige locatie bewaard en 
verstuurd naar de testleverancier en het UMC Utrecht op het moment dat de 
sneltestprocedure wordt gestart.  

De school, de testleverancier en het UMC Utrecht zullen deze informatie met niemand 
anders delen. Dus ook niet met de docenten van uw kind, het ministerie van OCW, de 
VO-raad, de Inspectie van het Onderwijs of leerplichtambtenaren. 

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind moeten de volgende personen toestemming 
verlenen: 
• Kinderen jonger dan 12 jaar: beide ouder(s)/verzorger(s) moeten toestemming

verlenen*.
• Kinderen tussen de 12 en 16 jaar: beide ouder(s)/verzorger(s) én het kind zelf

moeten toestemming verlenen*.
• Kinderen ouder dan 16 jaar: alleen het kind moet toestemming verlenen.

* Indien één ouder/verzorger het gezag heeft, volstaat toestemming van deze ouder/
verzorger.

Gegevens leerling 

Naam: 
Geboortedatum: 
Klas: 
E-mailadres leerling:

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)* 

E-mailadres ouder/verzorger 1:
Optioneel: e-mailadres ouder/verzorger 2: 

*Als een leerling 16 jaar of jonger is, wordt de testuitslag ook gedeeld met de
ouders/verzorgers.
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Ouder/verzorger 1 
Met het invullen van dit formulier verklaar ik dat ik de brief en aanvullende informatie 
van het schoolbestuur van 20 januari 2021 over de inzet van sneltesten heb gelezen.  

Kruis aan wat van toepassing is: 
 

Ja, ik geef toestemming voor: 
 

• Inzetten van sneltesten bij mijn kind en het hiertoe vastleggen en doorgeven van 
de noodzakelijke gegevens en het verwerken en bewaren van het testmateriaal 
door de testaanbieder zoals omschreven in de brief onder het kopje ‘ Hoe werkt 
sneltesten op school’. 

• Deelname aan onderzoek voor beleidsevaluatie in opdracht van het ministerie van 
OCW door het UMC Utrecht, waardoor gegevens over mijn kind worden verzameld 
door het UMC Utrecht via toegestuurde vragenlijsten. Het doel van de evaluatie is 
het onderzoeken of de aanpak met sneltesten werkt.  

 

Nee, ik geef geen toestemming voor: 
 

• Inzetten van sneltesten bij mijn kind en het hiertoe vastleggen en doorgeven van 
de noodzakelijke gegevens en het verwerken en bewaren van het testmateriaal 
door de testaanbieder zoals omschreven in de brief onder het kopje ‘Hoe werkt 
sneltesten op school’. 

• Deelname aan onderzoek voor beleidsevaluatie in opdracht van het ministerie van 
OCW door het UMC Utrecht, waardoor gegevens over mijn kind worden verzameld 
door het UMC Utrecht via toegestuurde vragenlijsten. Het doel van de evaluatie is 
het onderzoeken of de aanpak met sneltesten werkt.  

 
Naam:  
Datum:  
Handtekening:  

 
Ouder/verzorger 2 
Met het invullen van dit formulier verklaar ik dat ik de brief en aanvullende informatie 
van het schoolbestuur van 20 januari 2021 over de inzet van sneltesten heb gelezen. 
Kruis aan wat van toepassing is: 
 

Ja, ik geef toestemming voor: 
 

• Inzetten van sneltesten bij mijn kind en het hiertoe vastleggen en doorgeven van 
de noodzakelijke gegevens en het verwerken en bewaren van het testmateriaal 
door de testaanbieder zoals omschreven in de brief onder het kopje ‘ Hoe werkt 
sneltesten op school’. 

• Deelname aan onderzoek voor beleidsevaluatie in opdracht van het ministerie van 
OCW door het UMC Utrecht, waardoor gegevens over mijn kind worden verzameld 
door het UMC Utrecht via toegestuurde vragenlijsten. Het doel van de evaluatie is 
het onderzoeken of de aanpak met sneltesten werkt.  

 

Nee, ik geef geen toestemming voor: 
 

• Inzetten van sneltesten bij mijn kind en het hiertoe vastleggen en doorgeven van 
de noodzakelijke gegevens en het verwerken en bewaren van het testmateriaal 
door de testaanbieder zoals omschreven in de brief onder het kopje ‘Hoe werkt 
sneltesten op school’. 

• Deelname aan onderzoek voor beleidsevaluatie in opdracht van het ministerie van 
OCW door het UMC Utrecht, waardoor gegevens over mijn kind worden verzameld 
door het UMC Utrecht via toegestuurde vragenlijsten. Het doel van de evaluatie is 
het onderzoeken of de aanpak met sneltesten werkt.  

 
Naam:  
Datum:  
Handtekening:  
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Leerling - alleen indien 12 jaar of ouder (zie bovenaan dit formulier): 
 

Met het invullen van dit formulier verklaar ik dat ik de brief en aanvullende informatie 
van het schoolbestuur van 20 januari 2021 over de inzet van sneltesten heb gelezen. 

Kruis aan wat van toepassing is: 
 

Ja, ik geef toestemming voor: 
 

• Inzetten van sneltesten bij mijzelf en het hiertoe vastleggen en doorgeven van de 
noodzakelijke gegevens en het verwerken en bewaren van het testmateriaal door 
de testaanbieder zoals omschreven in de brief onder het kopje ‘Hoe werkt 
sneltesten op school’. 

• Deelname aan onderzoek voor beleidsevaluatie in opdracht van het ministerie van 
OCW door het UMC Utrecht, waardoor gegevens over mijzelf worden verzameld 
door het UMC Utrecht via toegestuurde vragenlijsten. Het doel van de evaluatie is 
het onderzoeken of de aanpak met sneltesten werkt.  
 

Nee, ik geef geen toestemming voor: 
 

• Inzetten van sneltesten bij mijzelf en het hiertoe vastleggen en doorgeven van de 
noodzakelijke gegevens en het verwerken en bewaren van het testmateriaal door 
de testaanbieder zoals omschreven in de brief onder het kopje ‘Hoe werkt 
sneltesten op school’. 

• Deelname aan onderzoek voor beleidsevaluatie in opdracht van het Ministerie van 
OCW door UMC Utrecht, waardoor gegevens over mijzelf worden verzameld door 
UMC Utrecht via toegestuurde vragenlijsten. Het doel van de evaluatie is het 
onderzoeken of de aanpak met sneltesten werkt.  

 
Naam:  
Datum:  
Handtekening:  
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