5 januari 2022

Beste student/ouder(s)/verzorger(s),
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Daarnaast hoop ik dat je een fijne vakantie hebt
gehad.
Afgelopen maandag heeft het demissionair kabinet helaas aangekondigd dat mbo-studenten na de
kerstvakantie nog niet naar school kunnen. Het aantal besmettingen in deze leeftijdscategorie neemt
toe. Tegelijkertijd geeft dit extra tijd voor jongeren om in de komende weken een boosterprik te
krijgen. We beseffen dat deze maatregelen opnieuw veel impact op je hebben. In deze brief
informeren we je over de maatregelen en wat dit betekent voor jou.
Wat betekent dit voor jou?
We starten vanaf maandag 10 januari weer met online onderwijs om ervoor te zorgen dat jij toch les
krijgt en zo weinig mogelijk studievertraging oploopt. Via jouw coach ontvang je het lesprogramma en
de definitieve informatie over onderwijs op afstand.
Studenten die wel naar school mogen
Voor sommige studenten gelden uitzonderingen:
•
•
•
•
•

Niveau 1-(Entree), niveau 2-, VAVO- en ISK studenten volgen wel fysiek onderwijs op school.
Studenten die tentamens of examens doen of zich voorbereiden op een examen mogen wel
naar school komen.
Studenten die praktijkonderwijs volgen komen wel naar school (dit geldt ook voor branches
die nu gesloten zijn). Wel volgen wij de brancheprotocollen v.w.b. hygienemaatregelen.
Studenten die thuis niet aan het werk komen of kunnen blijven, kunnen voor ondersteuning
naar school komen.
Voor inburgerings- en educatietrajecten zijn de lessen op school.

In onze schoolgebouwen blijven uiteraard de basismaatregelen gelden:
•
•
•
•
•
•

Draag een mondkapje.
Was vaak en goed je handen.
Hoest en nies in je elleboog.
Schud geen handen.
Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand van elkaar.
De school zorgt voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Jouw coach blijft met jou in contact
We doen er alles aan om je zoveel mogelijk houvast te geven. Om jou de juiste begeleiding te geven
en te motiveren (deels) op afstand lessen te volgen en huiswerk te maken, houdt jouw coach
regelmatig contact met je. Via hem of haar ontvang je ook informatie over hoe het precies zal gaan.
Heb je nog vragen over onderwijs op afstand kijk dan op: www.landstedegroep.nl/coronavirus.
Met vriendelijke groet,

