Beste student,

Je hebt het vast al wel gehoord: Nederland zit in lockdown. Dat heeft het kabinet besloten om de
verspreiding van de nieuwe corona-variant tegen te gaan. Die lockdown raakt ook Drenthe College.
In deze mail lees je wat de consequenties zijn van de nieuwe coronamaatregelen die zijn afgekondigd
op 18 december 2021 en voor het mbo duren tot en met in ieder geval 9 januari 2022.

1. Onderwijs tot de kerstvakantie
• Er zullen tussen 20 en 24 december voor de meeste studenten geen lessen plaatsvinden,
niet op locatie maar ook niet online.
• Dit geldt niet voor examenstudenten Vavo. Voor hen geldt dat ze deze week gewoon les
krijgen.
• Dit geldt ook niet voor kwetsbare studenten
• Dit geldt ook niet voor studenten Inburgering die een beroepsopleiding volgen
(bijvoorbeeld NT2-Entree) én de student door het team als ‘kwetsbaar’ worden
beschouwd.
• Let op: Examinering gaat wel door
• Stages en/of leerbanen gaan in principe gewoon door, behalve als het stagebedrijf of de
stage-instelling daarin anders aangeeft. Heb je vragen, neem dan contact op met je BPV
docent.
• De lessen van de BBL-opleidingen, contractonderwijs en Educatie gaan de komende
week niet door. We verwachten dat we hiermee na de kerstvakantie weer kunnen
opstarten, al geldt ook hier dat we nog niet precies weten in welke vorm.
We vragen je om de komende dagen de berichten van je LOB’er extra goed in de gaten te houden.
Het kan zijn dat hij of zij jou de komende dagen nog een bericht gaat sturen voor een (extra) online
contact of met informatie over andere zaken.

2. De gebouwen gaan beperkt open
• Maandag 20 december zijn alle locaties open tot 17.00 uur om spullen op te halen of in
te leveren.
• Dinsdag 21 tot en met donderdag 23 december 2021 zijn alleen de locaties Cicero
(Assen), de Ambachtsweg en Vledderstraat (Meppel) en het Anna Paulownalaan,
Stadionplein en Van Schaikweg 98 (Emmen) geopend tot 17.00 uur.
• Vrijdag 24 december 2021 zijn alle locaties gesloten.
• Vanaf zaterdag 25 december tot en met zondag 9 januari 2022 zijn alle locaties gesloten
vanwege de kerstvakantie.
• Er is ook geen catering de komende week. Als vanaf 10 januari de scholen weer open
zouden mogen gaan dan is de cateraar geopend met een beperkt assortiment. Het is dan
mogelijk eten en drinken af te halen bij het uitgiftepunt.

3. Onderwijs na de kerstvakantie

•

•

Na de kerstvakantie zal jouw lesprogramma er iets anders uitzien. Hoe precies daar gaan
de docenten komende week mee bezig. Maar er zal in ieder geval meer online les
gevolgd gaan worden.
Daarbij zal dat ook de manier zijn waarop we de rest van periode 2 gaan werken.

Op maandag 3 januari 2022 neemt het kabinet een besluit of de scholen vanaf 10 januari 2022 weer
open mogen voor fysiek onderwijs, een combinatie van fysiek en online onderwijs of dat we als DC
over moeten gaan op volledig online onderwijs. Zodra we meer weten krijg je daarover een bericht
via de e-mail.

4. Houd je aan de basisregels!
Alhoewel het kabinet iedereen weer oproept om 1,5 meter afstand van elkaar te houden,
geldt deze regel nu nog als dringend advies van de overheid richting het mbo. We roepen jou
dan ook op daar waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden als je aanwezig bent op één van
de locaties. Natuurlijk volg je ook de andere basisregels.

Tot slot
Je zult begrijpen dat er heel veel op heel korte termijn moet worden aangepast. En we weten nu al
dat daarbij niet alles mogelijk is. Die aanpassingen vragen tijd. Met veel vragen kun je vanaf morgen
terecht bij jouw LOB’er; al kan het zijn dat ook zij of hij niet alles kan beantwoorden. We rekenen op
je begrip als we nu misschien nog niet alle antwoorden hebben op jouw mogelijke vragen.
We willen je oproepen om een beetje op elkaar te letten: zoek deze week online verbinding met
elkaar en steun elkaar. Samen komen we hier uit en samen komen we verder.
Heel veel succes de komende week en daarna prettige feestdagen en een gezond (begin van) 2022!

Mare Riemersma
Voorzitter Regiegroep Covid-19

