
   

 

Datum 13 maart 2020 

Betreft Informatie maatregelen coronavirus  

Ons kenmerk mbo 
 
 
Beste student, 
 
Gisteren heeft de regering aanvullende maatregelen bekend gemaakt tegen de 
verspreiding van het coronavirus. De regering vindt het heel belangrijk dat scholen in 
Nederland open blijven. Ook onze scholen blijven open.  
 
Alle onderwijsactiviteiten gaan door. De activiteiten van de afdeling Begeleiding gaan 
gewoon door. Excursies naar binnen- of buitenland en bijeenkomsten met meer dan 
100 personen gaan niet door. In de kantines worden maatregelen genomen om drukte 
te voorkomen, bijvoorbeeld door het aanpassen van lesroosters. Het kan zijn dat 
roosters worden aangepast als (preventieve) afwezigheid van meerdere leraren dit 
noodzakelijk maakt.  
 
Voor stages geldt dat je de richtlijnen van je stagebedrijf moet volgen. Als je van het 
stagebedrijf thuis moet blijven, meld dat dan aan je stagebegeleider. We houden 
nauw contact met studenten  die in het buitenland op stage zijn.  
 
Ziekmelden 
Als je ziek bent meldt je dan volgens de normale procedure ziek. Als er andere 
redenen zijn om niet naar school te komen, neem dan contact op met je mentor om 
dit te bespreken.  
 
Wat kun je doen? 
Uiteraard nemen we maatregelen om dit voor iedereen zo gezond en veilig mogelijk te 
houden. Wat doen we als school om besmettingen van studenten en medewerkers 
met het coronavirus te voorkomen? We letten goed op de hygiëne en volgen de 
richtlijnen van het RIVM en de GGD. Als je daar meer van wilt weten, kun je kijken op 
deze website van de Rijksoverheid.  
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs


 

We vragen iedereen om zich aan de belangrijkste richtlijnen te houden: 
- Blijf thuis als verkouden bent, keelpijn hebt en/of koorts  
- Was je handen regelmatig 
- Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes 
- Schud geen handen 

Hoe gaat het nu verder? 
Tot nu toe zijn bij het STC geen besmettingen met het coronavirus gemeld. Als er een 
besmetting van een student of medewerker wordt gemeld, nemen we direct contact 
op met de GGD. De GGD bepaalt vervolgens welke maatregelen we moeten nemen. 
Wij zullen hun adviezen opvolgen. Ook de overheid kan bepalen dat we aanvullende 
maatregelen moeten nemen, zoals bijvoorbeeld in Brabant is gebeurd.  
 
We zetten nieuwe informatie steeds op de website van het mbo en het vmbo.  
Let op: er verschijnen steeds meer geruchten en fake nieuwsberichten. Ga naar de 
websites van de school, het RIVM of de Rijksoverheid als je twijfelt of een bericht wel 
klopt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Frits Gronsveld 
College van Bestuur  
STC Group 
 
 

https://mbo-stc.nl/nieuws
https://vmbo-stc.nl/nieuws
https://stc-group.nl/nieuws
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

