
 
 

Coronavirus update | 13 oktober 2020 

 

Beste ouders en 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 coronavirus update leest u welke 

nieuwe maatregelen en richtlijnen we hanteren en wat deze betekenen voor de studie van uw 

zoon/dochter. 

Het kabinet wil het onderwijs zoveel mogelijk ontzien  

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft 

vandaag besloten dat er strengere maatregelen en een gedeeltelijke lockdown nodig zijn die er 

voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. De nieuwe maatregelen hebben voor nu geen 

verdere gevolgen voor het onderwijs. Fysiek onderwijs vindt plaats binnen de maatregelen van het 

RIVM en studenten die met het openbaar vervoer komen kunnen dit blijven doen. Dit valt onder 

noodzakelijk reizen.  

 

Ook voor medewerkers en studenten van het Entreecollege Tilburg geldt vanaf donderdag 15 

oktober een dringend advies voor een niet-medisch mondkapje buiten de les  

 

• Bij verplaatsingen binnen de school zoals in de gangen en in de kantine.  

• In alle ruimten waarbij 1,5 meter afstand onmogelijk is.  

• Bij praktijklessen waarbij de brancheorganisatie dit voorschrijft en/of adviseert.  

 

Uw zoon/dochter neemt zelf een mondkapje mee. Heeft hij/zij geen mondkapje bij zich dan kan 

hij/zij een mondkapje ophalen bij de balie. Op het moment dat het juridisch mogelijk is voert het 

kabinet een mondkapjesplicht op alle scholen in.   

 

Op reis in de herfstvakantie  

Ook de herfstvakantie is dit jaar anders dan andere jaren. Het coronavirus is nog steeds aanwezig. 

Gaat uw zoon/dochter toch op reis? Op deze poster staan de regels. Zo kan het virus zich minder snel 

verspreiden. Reizen naar het buitenland is en blijft een risico. Komt hij/zij terug uit het buitenland? Dan 

gelden er spelregels.   

 

Het coronavirus raakt ons allemaal  

We gaan door een moeilijke tijd en dat blijft voorlopig nog zo. Volhouden en elkaar dagelijks 

aanspreken wordt lastiger. Daar hebben we elkaar hard bij nodig. Iedere dag weer hebben wij hier 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een actieve voorbeeldrol in. Ben alert op klachten bij uw 

zoon/dochter en spreek hem/haar aan op het onvoldoende naleveren van de regels. Alleen samen 

krijgen we corona onder controle.   
 

Heeft 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 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/10/08/poster-een-veilige-herfstvakantie
https://www.entreecollegetilburg.nl/wp-content/uploads/veelgestelde-vragen-coronavirus_ent.pdf

