
 
 

Coronavirus update | 15 december 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 gehele onderwijs gaat van woensdag 16 december tot en met zondag 17 januari over op 

online onderwijs 

Onderwijs op afstand wordt de norm. Voor specifieke groepen studenten zijn er de volgende 

uitzonderingen waarvoor fysiek onderwijs is toegestaan: 

• Studenten die examens op locatie afleggen. 

• Studenten die praktijklessen op locatie volgen. 

• Studenten die begeleiding hebben mogen dit op locatie krijgen. 

• Kwetsbare studenten vangen we op locatie op. 

In de persconferentie op 14 december kondigde premier Rutte de lockdown aan. Volgens de premier 
is de vergaande lockdown de komende vijf weken echt noodzakelijk om het aantal contactmomenten 
omlaag te brengen. Daardoor kan het virus zich moeilijker verspreiden.  
 
Het onderwijs dat wel op locatie plaatsvindt blijft gebonden aan de 1,5 meter en de 
mondkapjesplicht  
We blijven hierbij de RIVM richtlijnen en aanvullende afspraken hanteren zoals we die nu gewend zijn. 
Dus uw zoon/dochter blijft thuis bij klachten en laat zich testen. Ook als hij/zij zelf een nauw contact is 
zonder klachten laat hij/zij zich na 5 dagen testen. Volg de stappen in de beslisboom om te weten of 
hij/zij naar school mag. Verder geldt dat onze medewerkers en studenten zoveel mogelijk met de fiets 
of de auto naar locatie komen om de druk op het openbaar vervoer te beperken.   
 
Stages gaan waar mogelijk gewoon door  
Voor stages gelden de regels die gelden voor de sector/branche waar de student stage loopt. Als die 
activiteiten doorgaan, kan de stage ook doorgaan.  
 
De aangekondigde maatregelen betekenen dat we terugkeren naar het onderwijsaanbod van 
mei  
Het blijft nog steeds stevig schakelen ook al hebben we veel ervaring opgedaan met online onderwijs. 
We zijn ervan overtuigd dat we samen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat wij onze studenten 
zo goed mogelijk onderwijs bieden. Daar zijn wij dankbaar voor en trots op. “We moeten door deze 
hele zure appel heen bijten voor het beter wordt”, daarmee sloot premier Rutte de persconferentie 
af. "En ja, het wordt beter. Er komt een moment dat we corona achter ons laten. Dat is niet 
meteen. Maar dankzij de vaccins wordt 2021 volgens hem een "jaar van hoop".” 

 

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.entreecollegetilburg.nl/wp-content/uploads/20201203-Beslisboom-coronavirus-Studenten.pdf

