Beste student van Drenthe College,
Hopelijk heb je op dit moment al een fijne zomervakantie kunnen vieren. Wij als Drenthe College
kijken met plezier vooruit naar het nieuwe schooljaar 2021-2022. Helaas ligt de coronapandemie nog
niet achter ons. Daarom informeren we jou als student met deze mail over de coronamaatregelen
die tijdens de eerste periode van het schooljaar gaan gelden.
Half augustus heeft het kabinet aangekondigd dat de bestaande maatregelen (verder) versoepeld
worden. Dat is fijn, want we komen weer wat dichter bij de situatie van vóór de coronapandemie
Voor ons als school betekent dit dat we een aantal regels kunnen gaan versoepelen. Welke? Dat lees
je in deze mail. De regels gelden in ieder geval voor periode 1 van het nieuwe schooljaar. Mochten er
toch regels gaan veranderen, dan brengen we je daarvan natuurlijk tijdig op de hoogte. Wil je meer
weten? Kijk dan ook even hier voor meer informatie
Het onderwijs
1. Je volgt naar alle waarschijnlijkheid een combinatie van grotendeels fysiek onderwijs en een
deel online onderwijs. Je opleiding geeft hier invulling aan en brengt je hiervan op de hoogte.
2. De hele klas volgt hetzelfde rooster.
3. Fysiek onderwijs op de schoollocatie vindt plaats zonder de 1,5 meter afstandsregel in
lokalen (lesruimtes) en overige ruimtes.
4. Het is en blijft belangrijk om een (tweede) vaccinatie te halen; op veel plekken kan dat
inmiddels zonder afspraak te maken. Wil je weten waar: kijk op
www.prikkenzonderafspraak.nl.
5. Studenten en medewerkers worden verzocht om regelmatig een zelftest uit te voeren
voordat ze naar school gaan. Aanvragen kan nog steeds via www.zelftestonderwijs.nl
6. Studenten en medewerkers dragen nog steeds een mondkapje als ze zich door het gebouw
gaan bewegen (naar toilet, kantine etc).
7. Overige bestaande maatregelen blijven van kracht: desinfectie, looproutes door de
gebouwen, goede ventilatie en bij klachten thuisblijven en je laten testen bij GGD.
8. Zelfstudie op de schoollocatie mag; gebruik daarvoor de plekken die daarvoor zijn ingericht
en houd je verder aan de geldende regels.
9. Stages (beroepspraktijkvorming) en leerbanen kunnen doorgaan als dit is toegestaan volgens
de regels van de branche waarvoor jij wordt opgeleid.
Introductieactiviteiten
Introductieactiviteiten kunnen doorgaan; dat is voor iedereen die nieuw is binnen Drenthe College,
maar ook prettig om het nieuwe schooljaar mee te starten. De docenten van jouw opleiding kennen
de precieze regels en zullen die uiteraard volgen. Als je mee doet aan een introductieactiviteit dan
wensen we je heel veel plezier.
Internationale stages
Internationale stages mogen weer vanaf de start van dit schooljaar. Ook hier geldt dat de docenten
en LOB’ers precies weten welke regels er gelden. Voor jou belangrijk om te weten:

1. Als een land een reisadvies met kleurcode groen of geel heeft dan kan de buitenlandstage
plaatsvinden. Je maakt daarover afspraken met de Internationale BPV-coördinator.
2. Als een land een reisadvies met kleurode oranje heeft dan is de buitenlandstage pas mogelijk
na overleg met én toestemming van de Internationale BPV-coördinator.
3. Voor landen met een rood reisadvies geldt dat een buitenlandstage niet mogelijk is.
Zelftesten
Zelftesten zijn een goed middel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We geven je het
dringende advies om 2 keer per week een zelftest te doen voordat je naar school gaat. Ook als je al
(volledig) gevaccineerd bent, want er is geen absolute zekerheid dat je na vaccinatie geen corona
meer kunt krijgen of anderen kunt besmetten. Meten is in die zin echt weten. De zelftest is niet
verplicht en je hoeft het resultaat ervan ook niet op school te tonen. Klik hier voor meer informatie
over zelftesten. Aanvragen van zelftesten kan nog steeds via www.zelftestonderwijs.nl
1,5 meter afstandsregel
In de gebouwen is het niet nodig om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Toch willen we
iedereen oproepen om de aangegeven looproutes te volgen en in (smalle) gangen rechts aan te
houden. We hebben allemaal een eigen én een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de eigen
veiligheid en die van anderen. Houd hier dus rekening mee!
Mondkapjes
Als we ons gaan verplaatsten door het gebouw (toilet, kantine etc.) dan dragen we een mondkapje.
Zodra je gaat zitten op je werk- of studieplek is een mondkapje niet nodig. Natuurlijk mag je overal
een mondkapje dragen als jou dat een beter gevoel geeft. We vragen je dan wel om je eigen
mondkapje mee te nemen naar school en die te gebruiken. Mondkapje vergeten? Geen nood: er ligt
bij de receptie van jouw locatie een kleine voorraad mondkapjes.
Quarantaineplicht
Het kan zijn dat je op vakantie bent geweest naar een land waarvoor een negatief reisadvies (code
oranje of rood) gold of naar een land waarvan de kleurcode tijdens de reis is veranderd naar oranje
of rood. In die gevallen moet je 10 dagen in thuisquarantaine gaan; je moet daarvan wel meteen je
LOB’er op de hoogte brengen. Na 5 dagen kun je je laten testen bij de GGD. Geen corona? Dan kun je
gewoon naar school.
Het is goed om te weten dat als je je aan alle regels hebt gehouden de quarantaine niet leidt tot
ongeoorloofd verzuim. Je verzuim geldt ook niet als ongeoorloofd verzuim als jijzelf of één van de
familieleden thuis een kwetsbare gezondheid heeft en je daarom niet fysiek naar school of stage
kunt. Je moet dit uiteraard wel melden bij de LOB’er.
Overige zaken en basismaatregelen
Het is belangrijk om te weten dat in het nieuwe schooljaar:
1. de desinfectiezuilen in gebruik blijven. Desinfecteer daarom bij binnenkomst je handen.
2. je zoveel mogelijk de aangegeven (loop)routes en eventuele instructies van de conciërges
(op)volgt.
3. de uitgiftepunten en kantines geopend zijn om eten en/of drinken te halen. In de kantine kun
je zelfs je lunch nuttigen.
4. we in de gebouwen zorgen voor optimale ventilatie zodat we vervuilde binnenlucht snel
afvoeren.
Misschien kun je de basismaatregelen ondertussen wel dromen. Mooi, maar mocht je dat nog niet
kunnen dan zetten we ze hieronder nog even op een rijtje.
• Was vaak je handen.
• Hoest en nies in je elleboog.

•
•
•

Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen bij GGD.
Houd de quarantaineregels aan.
Zorg voor optimale ventilatie.

We hopen dat we je met deze mail voldoende hebben geïnformeerd over de coronaregels die gelden
bij de start van het schooljaar. Weet dat Drenthe College natuurlijk meebeweegt met mogelijke
versoepelingen of aangescherpte maatregelen. Houd dus het nieuws en je mailbox goed in de gaten.
Kijk ook regelmatig op de Startpagina voor studenten.
De regels zijn nodig om het coronavirus te bestrijden, maar dat kan alleen als we er echt sámen werk
van maken. Samen krijgen we het coronavirus eronder.
Veel succes en plezier tijdens de start van hopelijk een geweldig schooljaar!
Heb je vragen? Stel ze aan je LOB’er of docent of mail gerust naar corona@drenthecollege.nl.

