
Beste leerling, 

Een veilige omgeving om te leren is belangrijk zolang het coronavirus nog onder ons is. Bij het 

Schakelcollege Tilburg zijn we daar elke dag mee bezig. Via een corona update lees je welke nieuwe 

maatregelen en richtlijnen we hanteren en wat deze betekenen voor jouw opleiding. 

Eén centrale coronaviruspagina voor leerlingen en ouders/verzorgers/begeleiders/voogden 

Het is belangrijk dat je op één centrale plek de actuele informatie rondom het coronavirus vindt. 

Vanuit de corona update verwijzen wij leerlingen naar nieuws, documenten of veelgestelde vragen 

op deze site. 

Een coronabesmetting bij een leerling of een medewerker. Wat nu? 

Bij een coronabesmetting hebben we nauw contact met de GGD. De GGD bepaalt wie deel uitmaakt 

van het bron- en contactonderzoek. Per besmetting bekijken we welke leerlingen, ouders/verzorgers 

en medewerkers we hierover informeren. Leiden de resultaten van het bron- en contactonderzoek 

tot aanvullende maatregelen bij het Schakelcollege Tilburg? Dan bekijken we welke communicatie 

naar leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers nodig is.  

Ben je zelf besmet met corona? Meld dit dan bij jouw mentor. 

Controle ventilatiesystemen 

Uiterlijk 1 oktober is de externe controle van de ventilatiesystemen klaar. Onze ventilatiesystemen 

voldoen aan de eisen die daarvoor gelden. Ze zijn ingesteld op maximale ventilatie met verse lucht. 

Wij informeren je over de uitkomst van dit externe onderzoek op verzoek van het ministerie van 

OCW. 

De frequentie van schoonmaak is verdubbeld 

Dit geldt voor het schoonmaken van toiletten en deurklinken.  

Wij zijn op zoek naar bijzondere verhalen van leerlingen 

Het coronavirus legt ons leven grotendeels stil en verandert ons leven ingrijpend. Op welke manier 

gaan onze leerlingen op zoek naar een bijzondere invulling? In de coronacommunicatie willen we ook 

aan de innovatieve kant aandacht besteden.  

Heb je vragen over deze corona update? 

Of maak je je zorgen? Neem dan contact op met jouw mentor.  

Hartelijke groet, 

Crisisteam corona 

http://www.schakelcollegetilburg.nl/corona

