
 
 
 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Een veilige omgeving om te studeren is belangrijk zolang het coronavirus nog onder ons is. 
Bij ROC 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. 
 
Ruimere openstelling van MBO per 1 maart 
Zoals verwacht heeft de minister-president op dinsdagavond 23 februari een ruimere 
openstelling van het MBO aangekondigd. Vanaf 1 maart is het mogelijk om onze studenten  
één dag in de week weer fysiek op school te ontvangen. Dat vinden wij goed nieuws. 
Daarmee komt er, hoe beperkt ook, weer enige regelmaat en ruimte voor fysiek onderwijs en 
elkaar ontmoeten. 
 
Verruiming openstelling ROC Tilburg, Vavo en Entreecollege 
De verdere openstelling van het middelbaar beroepsonderwijs betekent dat scholen alle 
studenten éénmaal per week fysiek onderwijs mogen geven. Deze verruiming komt boven 
op de uitzonderingen op het afstandsonderwijs die op dit moment van toepassing zijn: 
kwetsbare studenten, studenten die examens, tentamens en toetsen afleggen en studenten 
die praktijkonderwijs volgen, mochten wij al op onze locaties ontvangen. Er gelden 
aanvullende maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden van elkaar, het dragen van 
mondkapjes en vaste looproutes.  
 
Verruiming uitzonderingen avondklok per 1 maart 
De avondklok is verlengd tot in ieder geval maandag 15 maart. Zonder geldige verklaring is 
het verboden om tussen 21.00 uur en 4.30 uur op straat te zijn. Vanaf 1 maart geldt de 
avondklok niet voor MBO-studenten en docenten die praktijklessen volgen dan wel geven. 
Dat geldt ook voor examenleerlingen van het Vavo. 
 
Lockdown 
De verruiming van de regels brengt risico’s met zich mee. We staan aan het begin van een 
derde golf, verwacht wordt dat het grootste deel van de besmettingen zal bestaan uit de 
Britse variant. Daarom blijven we van iedereen aandacht vragen om de basisregels na te 
leven. Want hoe minder contacten we hebben, des te minder besmettingen er zijn. Zo 
krijgen we corona onder controle en stap voor stap meer ruimte. 
 
Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 16 maart nodig zijn. 
  
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
Corona crisisteam 


