
Nieuwe richtlijnen voor de periode ná 25 september  

 

Beste student,  

 

Minister-president Rutte heeft op de persconferentie van 14 september een verdere versoepeling 

van de coronamaatregelen aangekondigd. We komen daarmee steeds dichterbij de situatie van vóór 

corona. Gek klinkt dat hè… bijna weer het oude normaal. Voor de meesten is dat superfijn; 

sommigen zullen er weer aan moeten wennen. Het kabinet roept op om elkaar vooral het gevoel van 

veiligheid te gunnen en daar sluiten wij ons bij aan. Gun je klasgenoten en docenten de ruimte als ze 

daarom vragen of laat mensen een mondkapje dragen als ze daar een groter gevoel van veiligheid 

door krijgen.  

Met deze mail willen we je informeren wat er bij DC vanaf 25 september verandert. Tot 25 

september gelden de richtlijnen die we in de coronamail van 3 september 2021 (zie portal) hebben 

toegelicht.  

1,5 meter afstandsregel  

In de gebouwen is het niet nodig om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Niettemin willen we 

iedereen oproepen om de aangegeven looproutes te volgen en in (smalle) gangen rechts aan te 

houden. Belangrijk is dat we allemaal een eigen én een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben 

om het virus onder controle te houden. We gaan ervan uit dat iedereen zich daarnaar gedraagt.  

Mondkapjes  

Bij Drenthe College is het vanaf 25 september 2021 niet meer nodig om een mondkapje te dragen. 

Het mondkapje hoeft dus ook niet op als je door het gebouw beweegt. Iedereen die zich veiliger of 

prettiger voelt met een mondkapje kan deze uiteraard blijven dragen. Uitgangspunt is wel dat je dan 

je eigen mondkapje meeneemt. Per 25 september stoppen we namelijk met het beschikbaar stellen 

van mondkapjes bij de receptie.  

Maximum aantal aanwezigen in één ruimte  

Per 25 september is het weer mogelijk om weer met meer dan 75 personen aanwezig te zijn in één 

ruimte. De beperking van maximaal 75 personen per ruimte vervalt daarmee. Dat betekent ook dat 

alle kantines weer ‘gewoon’ open mogen en ook dat je niet meer in de klas je broodje op mag eten; 

daarvoor kun je dus weer naar de kantine.  

Zelftesten  

Zelftesten zijn een middel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We adviseren je om 2 x 

per week een zelftest uit te voeren voordat je naar school gaat. Ook als je al (volledig) gevaccineerd 

bent. Er kan geen verplichting worden gelegd op het doen van een zelftest en evenmin op het tonen 

van het resultaat. Aanvragen van zelftesten kan nog steeds gratis via www.zelftestonderwijs.nl; daar 

vind je ook meer informatie over de zelftesten.  

Vaccineren  

Mocht je nog niet (volledig) gevaccineerd zijn, dan is het mogelijk om je zonder afspraak te laten 

vaccineren. Meer informatie hierover is te vinden op www.prikkkenzonderafspraak.nl.  

http://www.prikkkenzonderafspraak.nl/


Overige zaken 

1. De desinfectiezuilen blijven staan. Desinfecteer daarom bij binnenkomst van het gebouw je 

handen.  

2. Er zijn (loop)routes uitgezet in de gebouwen. We adviseren je deze looproutes te blijven volgen.  

3. Kantines en uitgiftepunten zijn geopend om eten en/of drinken te halen. Ook kun je in de kantine 

terecht om je lunch te nuttigen.  

4. In de gebouwen zorgen we voor optimale ventilatie zodat vervuilde binnenlucht snel ververst 

wordt.  

Basismaatregelen  

De volgende afspraken blijven nog wel gelden:  

1. Was regelmatig je handen.  

2. Hoest en nies in je elleboog  

3. Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD.  

4. Houd de quarantaineregels aan  

5. We adviseren iedereen om 2 x per week een zelftest te doen  

6. Zorg voor optimale ventilatie  

We gaan weer richting het oude normaal. Mocht je nog vragen hebben, stel ze aan je LOB’er of 

docent of via corona@drenthecollege.nl. Deze mailbox blijft openstaan voor al je reacties en vragen!  

Met vriendelijke groeten, 

College van Bestuur  

Drenthe College 


