Beste studenten,
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord of gelezen; vanaf morgen (16 december) schakelt DC – net
als alle andere onderwijsinstellingen – over op online onderwijs. Deze maatregel duurt voor het mbo
voorlopig tot 18 januari 2021. Er zijn drie uitzonderingen op deze regel:




Examens mogen op locatie doorgaan en gaan dus gewoon volgens planning door,
Het praktijkonderwijs kan op locatie doorgaan. . In je rooster kan je zien om welke lessen het
gaat,
Jongeren in een kwetsbare positie kunnen ook les op school krijgen. Voorlopig kiest Drenthe
College ervoor om alle lessen van het Entree-onderwijs op school te laten plaatsvinden. Bij
andere uitzonderingen wordt 1 op 1 contact opgenomen of zie het in het rooster.

Voor cursisten Inburgering en Basisvaardigheden kunnen we helaas nog geen duidelijkheid bieden.
We wachten op een uitspraak van het ministerie.
Voor de studenten VAVO geldt dat lessen aan examenleerlingen op school verzorgd mogen worden
(binnen de gewone mbo corona regels, dus met de 1.5 meter restrictie); de docent geeft aan of een
les definitief op de locatie verzorgd wordt of online. Verder geldt dat ook alle toetsen op school
mogen worden afgenomen.
Omdat de regering nu voor een hardere lockdown kiest, moeten heel veel winkels de deuren sluiten.
Alleen supermarkten, levensmiddelenwinkels, banken en apotheken mogen openblijven. Dit
betekent ook dat veel van jullie -weer- zorgen hebben over de stageplek. Daarover praten we met de
minister van Onderwijs en kijken we ook binnen onze eigen school naar mogelijke oplossingen. Denk
aan stageplaatsen delen, praktijkopdrachten binnen school of andere oplossingen.
Zoals je ziet: er zijn veel vragen en we hebben niet alle antwoorden. Kijk daarom vaak op de
startpagina voor studenten. De komende periode proberen we op de startpagina steeds meer
antwoorden op jullie vragen te geven en onzekerheden weg te nemen.
Mocht je nu al vragen hebben? Mail naar corona@drenthecollege.nl
Met vriendelijke groeten,
Mare Riemersma
Voorzitter Regiegroep Covid-19 Drenthe College

