Corona-update 24 februari | Schakelcollege Tilburg

Beste ouders, verzorgers, voogden en begeleiders,
Een veilige omgeving om te studeren is belangrijk zolang het coronavirus nog onder
ons is. Bij het Schakelcollege Tilburg zijn we daar elke dag mee bezig. Via een
coronavirus update leest u welke nieuwe maatregelen en richtlijnen we hanteren en
wat deze betekenen voor de studie van uw zoon/dochter.

Ruimere openstelling van VO per 1 maart
Zoals verwacht heeft de minister-president op dinsdagavond 23 februari een ruimere
openstelling van het VO en MBO aangekondigd. Vanaf 1 maart is het mogelijk om
onze leerlingen en studenten (ten minste) één dag in de week weer fysiek op school
te ontvangen. Dat vinden wij goed nieuws. Daarmee komt er, hoe beperkt ook, weer
enige regelmaat en ruimte voor fysiek onderwijs en elkaar ontmoeten.
Verruiming openstelling Schakelcollege Tilburg
Op dit moment komen examenleerlingen, leerlingen die praktijkgerichte vakken
volgen en leerlingen in kwetsbare posities al naar school. Aanstaande maandag
mogen de middelbare scholen hun deuren voor een deel openen. Leerlingen in het
voortgezet onderwijs gaan minimaal één dag per week naar school, maar afhankelijk
van de school kan dat vaker zijn. Wel gelden daarbij strikte maatregelen. Zo moeten
leerlingen 1,5 meter afstand van elkaar houden, mondkapjes dragen en zijn er vaste
looproutes en gespreide start- en eindtijden. Net als in het basisonderwijs moet een
hele klas, inclusief de docent, in quarantaine als een leerling of docent positief test
op het coronavirus. Na vijf dagen mogen ze die quarantaine beëindigen als een test
negatief is. Wie zich niet wil laten testen moet tien dagen in quarantaine.
Lockdown
De verruiming van de regels brengt risico’s met zich mee. We staan aan het begin
van een derde golf, verwacht wordt dat het grootste deel van de besmettingen zal
bestaan uit de Britse variant. Daarom blijven we van iedereen aandacht vragen om
de basisregels na te leven. Want hoe minder contacten we hebben, des te minder
besmettingen er zijn. Zo krijgen we corona onder controle en stap voor stap meer
ruimte.
Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 16 maart
nodig zijn.

Vriendelijke groet,
Corona crisisteam

