Beste ouders/verzorgers,
Een veilige omgeving om te studeren is belangrijk zolang het coronavirus nog onder ons is. Bij het
Entreecollege Tilburg zijn we daar elke dag mee bezig. Via een corona update leest u welke nieuwe
maatregelen en richtlijnen we hanteren en wat deze betekenen voor de studie van uw zoon/dochter.
Eén centrale coronavirussite voor studenten en ouders/verzorgers
Het is belangrijk dat uw zoon/dochter en u op één centrale plek de actuele informatie rondom het
coronavirus vindt. Vanuit de corona update verwijzen wij studenten en u naar nieuws, documenten
of veelgestelde vragen op deze site.
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
samen met de GGD welke medewerkers, studenten, leerlingen, ouders/verzorgers we hierover
informeren. Leiden de resultaten van het bron- en contactonderzoek tot aanvullende maatregelen bij
het Entreecollege Tilburg? Dan bekijken we per coronabesmetting welke communicatie naar welke
doelgroep nodig is.
Is uw zoon zelf positief getest op het coronavirus? Meld dit dan bij de studieloopbaanbegeleider van
uw zoon/dochter.
Reizen naar het buitenland: wat zijn de regels?
Voor dit schooljaar staan er diverse stage-, studie-, en schoolreizen gepland. We willen onze
studenten en medewerkers niet aan onnodige gezondheidsrisico’s blootstellen. We hanteren daarom
de volgende regels:
•
•
•

Geel: let op veiligheidsrisico’s
Oranje: alleen noodzakelijke reizen, dus géén stage-, studie- en schoolreizen
Rood: niet reizen

Binnen Europa
•
•

Alle geplande en voorgenomen stage-, studie-, schoolreizen naar gele, oranje en rode
gebieden gaan niet door.
Een geplande en voorgenomen stagereis (BPV) gaat alleen door naar een geel gebied als de
student de stage niet in Nederland kan lopen. Denk bijvoorbeeld aan een stage als skidocent
in Oostenrijk.

Buiten Europa
Alle geplande en voorgenomen stage-, studiereizen en schoolreizen naar gele, oranje en rode
gebieden gaan niet door.
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 uw zoon/dochter en u over de uitkomst van dit externe onderzoek op verzoek van
het ministerie van OCW.
Deurbeleid Jumbo Olympiaplein (locatie Stappegoor)
Jumbo Olympiaplein hanteert voor studenten en leerlingen een deurbeleid om een veilige
winkelomgeving voor haar klanten te waarborgen. Jumbo hanteert hiervoor de volgende regels aan
studenten:

1. Studenten en leerlingen hebben enkel toegang via de ingang vanaf de Euroscoop.
2. Maximaal 100 studenten en leerlingen zijn tegelijkertijd welkom. Er kan dus een wachtrij
ontstaan tijdens de pauzepiek van 12.00 uur tot 13.15 uur.
Bezoek de Jumbo buiten de pauzepiek en/of maak gebruik van onze catering om een wachtrij te
voorkomen en te laat in de les te komen.
De frequentie van schoonmaak is verdubbeld
Dit geldt voor het schoonmaken van toiletten en deurklinken.
Wij zijn op zoek naar bijzondere verhalen van studenten
Het coronavirus legt ons leven grotendeels stil en verandert ons leven ingrijpend. Op welke manier
gaan onze studenten op zoek naar een bijzondere invulling? In de coronacommunicatie willen we
ook aan de innovatieve kant aandacht besteden.
Hebt u vragen over deze corona update?
Of maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de studieloopbaanbegeleider van uw
zoon/dochter.

Hartelijke groet,
Crisisteam corona

