[Brief studenten mbo over onderwijs na de zomervakantie]
Beste student, ouder/verzorger,
Woensdag 24 juni heeft het kabinet besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen.
Gelukkig zijn er in het nieuwe studiejaar zijn weer meer onderwijsactiviteiten mogelijk op onze mboscholen. Sinds 15 juni was dit al het geval voor praktijkonderwijs, toetsing en begeleiding van
kwetsbare studenten. Er moet nog altijd wel 1,5 meter afstand worden gehouden tussen studenten en
docenten, ook onderling en ook als je jonger bent dan 18!
De versoepeling gebeurt alleen als de situatie rondom het coronavirus deze zomer niet verandert.
Wat betekent dit voor jou?
Onderwijs
 Studenten en docenten houden (ook onderling) 1,5 meter afstand van elkaar.
 Ook als je jonger bent dan 18 jaar houd je 1,5 meter afstand van elkaar.
 Om 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden, kan niet iedereen tegelijkertijd aanwezig
zijn op school.
 Je krijgt een aangepast rooster waarbij begin- en eindtijden gespreid worden over de week, de
dag en het uur.
 Je volgt een deel van het onderwijs weer op locatie, de rest van de tijd houdt je online
onderwijs op afstand.
 De lestijden die geldig waren sinds 15 juni (lessen van 11.00 uur-15.00 uur en na 20.00 uur)
gelden tot aan de zomervakantie. Daarna wordt er weer gespreid over de hele dag
lesgegeven.
Op locatie
 Buiten en binnen de locatie zijn verplichte looproutes aangegeven.
 Je gaat bij aankomst direct naar binnen en blijft niet op het plein hangen.
 Je houdt je aan de hygiënemaatregelen van het RIVM.
 Bij binnenkomst in het gebouw desinfecteer je jouw handen.
 Tijdens de dag was je regelmatig jouw handen.
 De docent kan jou vragen jouw eigen tafel schoon te maken bij binnenkomst en verlaten van
het lokaal.
 Na school ga je direct naar huis om samenscholing te voorkomen.
Vervoer
 Je kunt het beste met eigen vervoer naar de locatie komen om drukt in het OV te vermijden.
 Is dit niet mogelijk dan kom je met het openbaar vervoer.
 In overleg met de vervoersbedrijven maken we een inventarisatie hoeveel studenten
gebruikmaken van het openbaar vervoer om naar school te gaan. De vervoersbedrijven
hebben hiermee een indicatie van het aantal bussen en treinen dat zij in moeten zetten om
studenten van en naar school te brengen. We geven geen persoonsgegevens van jou door,
we communiceren alleen aantallen met de bedrijven. We vinden het fijn als je daarvoor het
formulier (zie link) voor ons invult.

Gezond naar school
 Je blijft thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies
van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts.
 Meld je dan ziek bij jouw coach.
 Ben je 24 uur klachtenvrij? Dan mag je weer naar school.
 Je blijft ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur
geen klachten heeft, mag je weer naar school.
 Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, gratis
bellen naar het: 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Is deze test
negatief, dan mag je weer naar school. Is deze positief, dan informeer je jouw coach hierover.
 Als je gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk
ademen/benauwdheid, verlies van reuk/smaak ) ga je naar huis.
 Behoor je tot een risicogroep? Dan kan je worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Deze
beslissing is aan jou, in overleg met jouw coach.
 Zijn er gezinsleden die tot de risicogroep behoren? Ook dan kan je worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs. Deze beslissing is aan jou, in overleg met jouw coach.
Vragen?
Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar krijg je meer informatie over hoe de schoolweek er voor
jou er uit gaat zien. Heb je in te tussentijd vragen? Stel ze dan aan jouw coach.
Kijk voor meer informatie over wat het coronavirus betekent voor onze scholen op de speciale pagina
op: www.landstedegroep.nl/coronavirus of Connect of bekijk het filmpje van de NOS over hoe een 1,5
meter school er uit kan zien.
Voor nu wensen wij je een fijne vakantie. Wij kijken er naar uit jou in augustus weer in goede
gezondheid te zien!
Met vriendelijke groet,

