
Beste student,  

Het kabinet heeft vrijdag 26 november de coronamaatregelen weer aangescherpt. Gelukkig 

verandert er niet veel voor ons onderwijs. Dat betekent dat we jou nog steeds op school mogen 

blijven ontvangen en dat de 1,5 meter regel niet binnen onze scholen geldt. We zijn hier heel erg blij 

mee. Het geeft ons als Drenthe College de kans om invulling te blijven geven aan onze 

maatschappelijke opdracht: het opleiden van (jong) volwassenen en het bieden van kwalitatief goed 

onderwijs voor jou. En het geeft jou de kans een beroep te leren in een uitdagende omgeving met 

medestudenten en docenten.  

Voor ons blijft de veiligheid van jou en je medestudenten en onze medewerkers voorop staan. We 
houden alle ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen er alles aan doen om ons onderwijs voor 
studenten en voor collega’s veilig te blijven aanbieden. 

In deze corona-nieuwsmail vind je alleen de coronarichtlijnen die zijn ingegaan op 29 november 
j.l.  Of die richtlijnen die anders zijn dan in de eerder verzonden corona-nieuwsmails op 14 en 24 
november of waar we nogmaals de nadruk op willen leggen.  

Basisregels 
De basisregels zijn erg belangrijk bij het tegengaan van het virus. Iedereen moet er weer aan 

wennen: handen desinfecteren, mondkapjes op en (zoveel mogelijk) afstand houden. We vragen aan 

iedereen om hier scherp op te zijn. Help elkaar zo nu en dan even herinneren aan die basisregels. We 

vragen jouw docenten, als geheugensteuntje, om je de komende tijd even te helpen herinneren om 

het mondkapje op te zetten als je de klas verlaat.  

De basisregels: 
1. Was vaak je handen. 
2. Draag een mondkapje als je door het gebouw beweegt en/of als je niet over een vaste zitplek 

beschikt. Zodra je in het lokaal of op je werkplek zit kun je het mondkapje afzetten.  
3. Hoest en nies in je elleboog. 
4. Geef andere mensen geen hand. 
5. Houd zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. 
6. Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Volg de corona beslisboom. 
7. Houd je aan de quarantaineregels indien van toepassing. Volg de corona beslisboom.  

Let op: Als iemand thuis corona heeft, moet iedereen thuis in quarantaine. Zowel 
gevaccineerden als ongevaccineerden. Deze aanpassing wordt nog toegevoegd aan de 
corona beslisboom nadat de GGD dit heeft aangepast. 

8. Doe 2x per week een zelftest.  
9. Zorg voor optimale ventilatie. 

 
Zelftesten 
Zelftesten zijn een middel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We geven je het advies om 
2x per week een zelftest te doen voordat je naar school gaat. Ook als je al (volledig) gevaccineerd 
bent. Aanvragen van zelftesten kan nog steeds gratis via www.zelftestonderwijs.nl. Klik hier voor 
meer informatie over zelftesten.  
 
Stages en leerbanen 
De verplichte sluitingstijden van 17.00 uur (of 20.00 uur binnen een aantal sectoren) kan gevolgen 
hebben voor je stage of leerbaan. Dit is natuurlijk niet prettig, maar weet dat de opleiding er alles 
aan doet om samen met jou te zoeken naar passende oplossingen. Houd vooral goed contact met je 
LOB’er. 
 
Avondonderwijs 

https://studentdrenthecollege.sharepoint.com/Documenten%20voor%20studenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDocumenten%20voor%20studenten%2FCoronavirus%2F20211104%20Onze%20coronaregels%20per%2006112021%2Epdf&parent=%2FDocumenten%20voor%20studenten%2FCoronavirus
https://studentdrenthecollege.sharepoint.com/Documenten%20voor%20studenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDocumenten%20voor%20studenten%2FCoronavirus&viewid=9fc970c5%2D97e4%2D49ab%2Db001%2D1a91248a87fb
https://studentdrenthecollege.sharepoint.com/Documenten%20voor%20studenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDocumenten%20voor%20studenten%2FCoronavirus&viewid=9fc970c5%2D97e4%2D49ab%2Db001%2D1a91248a87fb
http://www.zelftestonderwijs.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus


Al het onderwijs dat plaatsvindt na 17.00 uur mag doorgaan, maar natuurlijk wel met inachtneming 
van de coronarichtlijnen. Wel gelden er andere richtlijnen voor de catering en het gebruik van de 
kantines (zie onder). 
 
Catering, kantines en gebruik lokalen (lesruimtes)  
Voor het dagonderwijs gelden de volgende richtlijnen:  

• Lunchen is mogelijk in de kantine, maar daarbij geldt de beperking van het aantal 
beschikbare plekken in de kantine.  

• Lunchen is ook toegestaan in de lokalen. Het is goed om te weten dat we onze roosters en 
planning er niet op aanpassen. Het is aan studenten en medewerkers zelf om te kijken welke 
lokalen leeg staan. Lessen in de lokalen hebben uiteraard voorrang. Natuurlijk blijft het van 
belang om tijdens het eten en drinken in de lokalen waar mogelijk 1,5 meter afstand van 
elkaar te houden.  

• Afhalen van eten en drinken blijft mogelijk. 
 
Voor het avondonderwijs gelden de volgende richtlijnen: 

• De kantines sluiten om 17.00 uur. Dat betekent dat het niet mogelijk is eten en drinken te 
kopen en te nuttigen in de kantines na 17.00 uur.  

• Afhalen van eten en drinken in de kantines blijft mogelijk na 17.00 uur op locaties waar 
avondonderwijs verzorgd. Er dient wel vooraf een bestelling gedaan te worden. 

• Bestellen is tot en met 16.00 uur mogelijk bij de kassa van de kantine; bestelling kan dan op 
naam en op afgesproken tijd worden afgehaald. 

• Catering met bediening is niet mogelijk na 17.00 uur. Dit houdt in dat medewerkers zelf 
moeten zorgen voor koffie en thee. 

• Er kan gedronken en gegeten worden in de lokalen (lesruimtes) en op andere plekken in het 
gebouw. 

 
Examens op school 
Het afnemen van een examen op school mag in groepen die groter zijn dan 75 personen. We zetten 
alles op alles om de examens veilig te laten verlopen. En we blijven het herhalen: houd je, net als in 
de pauzes en tijdens lessen aan de basisregels. Help elkaar vooral ook even bij het naleven van de 
regels. 
 
Je eigen vitaliteit  
Omdat de nieuwe situatie toch ook voor jou best belastend kan zijn geven we je de tip om ook goed 

op jezelf en anderen te letten. Mocht je ergens de komende tijd mee zitten, en dat kan ook over de 

privésituatie gaan, neem dan contact op met je LOB’er. Blijf er niet mee zitten. Houd verder de 

berichten van DC Vitaal in de gaten. Deze werkgroep onderzoekt wat er in deze tijd extra gedaan kan 

worden voor studenten en medewerkers om vitaal te kunnen blijven en zij gaan weer met acties 

komen om jouw vitaliteit te boosten. 

Blijf gezond en heb oog voor elkaar! Alleen samen krijgen we Corona onder controle.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Mare Riemersma  

Regiegroep Covid-19 

 

 


