Op 14 december was er weer een coronapersconferentie van het kabinet. Het kabinet heeft
aangegeven dat er niets verandert voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat betekent dat
binnen Drenthe College alle richtlijnen die we met jou hebben gecommuniceerd op 30 november en
7 december (aanvulling) tot in ieder geval 14 december 2022 blijven gelden. Behalve als het kabinet
besluit dat er toch eerder strengere maatregelen nodig zijn of er juist versoepeld kan worden. Dan
passen we natuurlijk onze richtlijnen aan.
Vertraging bij levering zelftesten
Als Drenthe College adviseren we studenten en medewerkers om 2x per week een zelftest te doen.
Die zelftesten kun je gratis bestellen op www.zelftestonderwijs.nl. Helaas signaleren we dat de
ontvangst van zelftesten na het plaatsen van een bestelling op dit moment veel langer duurt dan de
overheid gecommuniceerd. Om jou toch de mogelijkheid te beiden een zelftest te kunnen doen
voordat je naar school gaat, is het mogelijk om een zelftest te vragen bij de receptie van de locatie.
We hopen namelijk dat we na de kerstvakantie weer over een grote(re) hoeveelheid zelftesten
beschikken die via andere kanalen ingekocht zullen worden.
Gevolgen eerdere sluiting basisscholen/BSO’s voor studenten met kinderen in basisschoolleeftijd
Doordat de basisscholen en BSO’s één week eerder sluiten, realiseren we ons dat dit tot grote
uitdagingen kan leiden voor studenten met kinderen in die leeftijd, of dat onverwacht lessen
uitvallen omdat docenten ook voor opvang van eigen kinderen moeten zorgen. Natuurlijk hebben we
er begrip voor als je daardoor de komende week tegen problemen/uitdagingen aanloopt in relatie
tot je opleiding. Ga vooral in gesprek met je LOB’er, want hij/zij helpt je graag bij het bedenken van
een passende oplossing om mogelijke studievertraging te voorkomen.
Fijne kerstvakantie
Met deze laatste coronamail komt ook de kerstvakantie snel dichterbij. We hopen dat je heel erg van
je vrije dagen kunt genieten. We wensen je voor nu hele goede kerstdagen en een goed en gezond
begin van 2022. We zien je graag weer terug in januari.

