
   

 

Datum 15 december 2020 

Betreft Gevolgen van de nieuwe maatregelen d.d. 14 december 2020 

Ons kenmerk vmbo, mbo, hbo 
 
 
Beste leerling, beste student,  
 
Leerlingen, studenten en medewerkers van STC krijgen ook op school te maken met 
de strengere maatregelen die het kabinet voor de komende vijf weken heeft 
afgekondigd. 
 
Vanaf morgen, woensdag 16 december tot en met zondag 17 januari, stoppen de 
meeste lessen in onze gebouwen. Ook de kantines sluiten. Voor het vmbo-, mbo-, en 
hbo-onderwijs worden daarop drie uitzonderingen gemaakt. Het blijft toegestaan om 
op school:  

• Praktijklessen te geven 
• Examens af te nemen 
• Kwetsbare leerlingen op te vangen of een werkplek te bieden 

 
Hiermee gaan we feitelijk terug naar de situatie van het voorjaar. De opleidingen 
maken plannen voor de laatste dagen van dit jaar en de eerste weken van januari.  
Hierover wordt iedereen zo spoedig mogelijk vanuit de opleidingen geïnformeerd. 
Check in ieder geval voor maandag 4 januari je schoolmail of Magister voor 
roosterinformatie en andere berichten. 
 
Voor studenten die nu stage lopen, hangt het af van het bedrijf waar ze werken of 
deze stage door kan gaan. Wij zullen bedrijven het verzoek doen de stages waar 
mogelijk door te laten gaan. Eventueel vanuit huis als dat voor het bedrijf mogelijk is.  
 
We vinden het jammer dat we jullie (bijna) niet meer op school kunnen ontvangen de 
komende weken, maar zien ook de noodzaak om de verspreiding van het coronavirus 
terug te dringen.  
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Heb je behoefte aan een rustige werkplek die je door omstandigheden thuis niet kunt 
vinden, neem dan contact op met je mentor of slb’er. 
 
We wensen je, ondanks de bijzondere omstandigheden, alvast een goede vakantie, 
fijne feestdagen en een goed jaareinde. We verheugen ons er op je vanaf 18 januari 
weer op school te mogen ontvangen.   
 
In de tussentijd: tot ziens online! 
 
 


