
 
 

Coronavirus update | 16 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. 

Vanaf maandag 26 oktober geldt een mondkapjesplicht voor studenten en medewerkers 

Voor ons staat de veiligheid en gezondheid van onze studenten en medewerkers voorop. Om deze 

veiligheid zo goed mogelijk te borgen en om eenduidig binnen alle scholen te zijn stemden de  

Centrale Studentenraad, de Ondernemingsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad met 

een plicht in. We wachten dus niet op het verplicht stellen door het kabinet. Deze regels zijn: 

• Bij verplaatsingen binnen de school zoals in de gangen, in de kantine, toiletbezoek en koffie 

halen. 

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

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

 

Het niet-dragen van een mondkapje in de verkeersruimten is niet toegestaan 

Wie incidenteel een mondkapje vergeet, kan bij de balie een mondkapje ophalen. In geval iemand 

geen mondkapje draagt waar het verplicht is, spreken wij de persoon aan en vragen wij een 

mondkapje te dragen. Wie weigert om een mondkapje te dragen daar waar dat verplicht is, wordt de 

toegang tot de locatie ontzegd. We melden een weigering bij de studieloopbaanbegeleider. Deze 

neemt dan gepaste maatregelen.  

De resultaten van het externe onderzoek ventilatie op de mbo-scholen zijn bekend 

Op verzoek van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) controleerden wij de 

ventilatie in onze scholen. We controleerden in de gebouwen en ruimten of de Co2 uitstoot onder 

de grenswaarde blijft. In alle gevallen blijft de uitstoot onder de grenswaarde. In sommige ruimten is dit 

met behulp van beheersmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn extra ventileren, of de bezettingsgraad 

aanpassen met een maximum aantal personen en aaneengesloten lestijd.   

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 

 

 

 

 


