Betreft: Coronanieuws augustus 2020 voor studenten

Beste student,
Hopelijk heb je genoten van je zomervakantie. Welkom terug en speciaal welkom voor onze
eerstejaars. Maandag 31 augustus begint het nieuwe schooljaar. Wij kijken er erg naar uit, maar zien
ook dat de verspreiding van het coronavirus toeneemt. Dat vraagt een andere start dan wij gewend
zijn. Zo is er de afgelopen periode hard gewerkt aan de inrichting van onze schoolgebouwen.
Wij willen het schooljaar goed en veilig beginnen. De maatregelen van het kabinet die zijn gedeeld in
de persconferenties van donderdag 6 en dinsdag 18 augustus nemen wij hierin mee. In dit
nieuwsbericht informatie over de onderwerpen die nu relevant zijn, waaronder:
 Introductie-activiteiten
 Thuisquarantaine uit oranje en rode gebieden
 Testen op corona
 Ventilatie gebouwen
Uiteraard hanteren wij de maatregel van 1,5 meter afstand binnen en buiten de scholen. Alle
uitgangpunten zijn in de infographic te vinden. Studenten en medewerkers hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om de gevolgen van corona te beperken. Oog en zorg voor elkaar.
Wij kijken er naar uit iedereen te zien: online of live waar het kan. Heb je vragen die specifiek voor
jou en je opleiding gelden, neem dan contact op met je loopbaanoriëntatiebegeleider (LOB’er). Voor
algemene vragen over corona of de maatregelen kun je mailen naar corona@drenthecollege.nl.
Met vriendelijke groet,
Mare Riemersma en Arwin Nimis, College van Bestuur Drenthe College
Introductie-activiteiten
Drenthe College vindt de introductie-activiteiten voor huidige en nieuwe studenten van groot belang.
Met zorg zijn de introductieprogramma’s samengesteld en afgestemd met de Veiligheidsregio
Drenthe. Op drenthecollege.nl/welkom vind je meer informatie over het introductieprogramma van
jouw opleiding. Mochten er veranderingen zijn dan word je door jouw opleiding geïnformeerd.
Thuisquarantaine
Ben je teruggekeerd uit een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege corona? Dan ga je
tien dagen in thuisquarantaine. Dat is dinsdag 18 augustus in de persconferentie van het kabinet
bekend gemaakt. Wanneer dit binnen het nieuwe schooljaar valt, verzoeken we je jou om je LOB’er
hiervan op de hoogte te brengen. Klik hier voor een overzicht van de risicogebieden.

Testen op corona van groot belang
Heb je klachten die bij het coronavirus passen? Maak dan een afspraak om je te laten testen. Zo
controleren we de verspreiding van het virus en beschermen wij elkaar. Drenthe College hanteert
hierbij de volgende richtlijnen:
1. Bij klachten die wijzen op het coronavirus of als je in contact bent geweest met iemand die
positief getest is, blijf je thuis.
2. Wij vragen je nadrukkelijk je LOB’er hiervan op de hoogte te stellen.
3. Je maakt een afspraak voor een test. Dit kan telefonisch via 0800-1202 of online via
rijksoverheid.nl/coronatest
4. De GGD belt jou zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur over de uitslag van de
test.
5. De uitslag van de test geef je door aan je LOB’er.
6. Is de test negatief dan kun je de ingeplande lessen op school en online volgen.
7. Is de test positief dan blijf je thuis totdat je 24 uur klachtenvrij bent (geen koorts, hoesten,
verkoudheid). Waar mogelijk volg je de online lessen.
Veiligheid in onze gebouwen en schoonmaak
Veilig en gezond opstarten is van groot belang. Drenthe College heeft daarom de nodige
voorbereidingen gedaan. Bij alle toegangsdeuren staan vanaf maandag 31 augustus
desinfectiezuilen. Maak daar gebruik van. Wij hanteren zowel binnen als buiten de school anderhalve
meter afstand. De gebouwen zijn coronaproof ingericht. Er zijn vaste opstellingen van stoelen en
tafels in de leslokalen. Bij de ingangen zijn vanaf dinsdag 1 september mondkapjes beschikbaar. Als
de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, dien je een mondkapje te gebruiken. Denk bijvoorbeeld
aan praktijklessen van de kappers. Daarnaast herinneren we iedereen aan de basisregels door middel
van een infographic (poster) in onze gebouwen.
De contactpunten op onze locaties worden dagelijks extra schoongemaakt. Denk hierbij aan
deurklinken, trapleuningen en de knoppen van kopieermachines en koffieautomaten.
Ventilatie gebouwen
Hoewel het volgens het RIVM nog onduidelijk is of ventilatiesystemen een rol spelen bij de
verspreiding van het coronavirus, is er op dit moment veel over te doen. Onlangs is er door minister
een landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen opgericht. Het doel is dat alle scholen uiterlijk 1
oktober hun ventilatie hebben gecheckt en dat ze contact hebben opgenomen met de GGD als de
ventilatie niet goed genoeg blijkt, zodat die advies kan geven.
Wij hebben verschillende maatregelen genomen. Zo zijn voor de zomervakantie bijvoorbeeld alle
luchtbehandelingsinstallaties van onze gebouwen gecontroleerd door externe deskundigen en airco’s
en recirculatiesystemen worden op advies van het RIVM uitgezet. Ventilatieroosters staan ten alle
tijden open en gedurende de lessen worden ramen en deuren opengezet.
Internationalisering
Vooralsnog worden er dit schooljaar geen buitenlandse activiteiten gepland. Buitenlandse reizen en –
stages gaan dan ook niet door. Uitzondering op deze regel is de zorgstage in Papenburg. Het
keuzedeel ‘Internationaal II, werken in het buitenland’ wordt wel gegeven.

Catering
De uitgiftepunten van onze cateraar Visschedijk zijn voorlopig gesloten. Voor de zomervakantie heeft
een pilot gedraaid met een webshop, maar die vindt geen verdere doorgang. Het is dus niet mogelijk
een lunch op locatie te kopen. De automaten worden wel bijgevuld. We zijn continu in overleg met
de cateraar om te kijken naar werkbare alternatieven binnen de grenzen van de RIVM-richtlijnen.
CoronaMelder-app
Er is een proef met de CoronaMelder-app van start gegaan in Drenthe en Overijssel. Je kunt hier
vrijwillig aan deelnemen. Het Rijk en de GGD willen met deze app de verspreiding van het
coronavirus verkleinen. Mocht je vijftien minuten of langer in de buurt zijn van iemand met het
coronavirus dan krijg je hier een melding van. Meer informatie is via deze link te vinden.
Rookvrije school
Vanaf 1 augustus 2020 is ook Drenthe College een rookvrije school. Roken is niet meer toegestaan op
onze schoolterreinen. Er zijn borden ‘Dit terrein is rookvrij’ geplaatst in de eerste week van de
zomervakantie. De komende periode wordt op intranet aandacht besteed aan de rookvrije school.

