Corona update 19 december

Vanwege serieuze zorgen over de oprukkende omikron-variant heeft het
kabinet besloten tot een strenge lockdown om zo de snelle verspreiding van
het coronavirus af te remmen. De lockdown gaat 19 december om 05.00
uur in en geldt zeker tot en met 14 januari. Er komt geen avondklok maar
scholen, horeca, niet-essentiële winkels en doorstroomlocaties moeten
sluiten. Dit geldt ook voor sportscholen, theaters, bioscopen, musea en
zaken waar een niet-medisch contactberoep, zoals kappers, wordt
uitgeoefend. Essentiële winkels als supermarkten blijven wel open, evenals
het openbaar vervoer, bibliotheken en banken. Verder geldt een maximaal
aantal bezoekers van twee en voor de feestdagen is het advies om
maximaal vier bezoekers thuis te ontvangen.

Wat betekent dat voor ons mbo en vavo








Onze mbo scholen en vavo zijn tot en met 9 januari gesloten met
uitzondering voor:
o examens/tentamens (inclusief vavo)
o praktijklessen in de school (tenzij organisatorisch niet te
regelen)
o kwetsbare studenten (inclusief inburgeraars).
De mbo scholen (inclusief vavo) zijn niet verplicht online-onderwijs
aan te bieden.
Maandag 20 december kunnen studenten nog spullen ophalen die ze
tijdens de komende weken nodig denken te hebben.
De intentie is om het onderwijs weer volledig te openen per 10 januari
2022, maar dat is allerminst zeker. De minister vraagt ons expliciet
om rekening te houden met het inrichten van online onderwijs vanaf
dat moment. Dat betekent dat onze scholen per 10 januari ook een
plan B hebben voor online onderwijs.
Stages:
o buitenland: gedurende het hele schooljaar hanteren we al het
uitgangspunt dat stage in het buitenland alleen mogelijk is op
het Europese vasteland als het land groen of geel gekleurd is.
Wij gaan er dan ook van er geen stagiaires zijn buiten Europa
stage lopen. We vragen jullie om dat voor de zekerheid te
checken, het is onwenselijk dat bij verdere verspreiding van het
virus een student in het buitenland vast komt te zitten

o

Nederland: stages mogen doorgaan als dat binnen de
maatregelen (nog) mogelijk is bij het leerbedrijf. De
bedrijfspolicy die het leerbedrijf in deze crisissituatie hanteert
wordt gerespecteerd. Brancheprotocollen gelden natuurlijk.

