Tilburg, 21 juni 2021

Bijna alle coronamaatregelen geschrapt per 26 juni
Beste allemaal,

In de persconferentie van afgelopen vrijdag heeft onze minister-president
aangekondigd dat bijna alle coronamaatregelen per 26 juni geschrapt worden.
De anderhalvemetermaatregel is vanaf die datum het uitgangspunt. In combinatie
met de anderhalvemetermaatregel komen vanaf die datum de mondkapjesplicht
en de beperking op de groepsgrootte te vervallen.
Het kabinet benadrukt dat naast het uitgangspunt van 1,5 meter, de basisregels
zoals handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en laten testen bij
klachten, nog wel gelden. Medio augustus wordt bekeken op welke manier en
wanneer de laatste stap van het openingsplan, waarbij ook de basisregels
worden losgelaten, gezet kan worden.

Wat betekenen deze versoepelingen voor ons tot aan de zomervakantie?
Mondkapjes: alleen als geen afstand gehouden kan worden
Vanaf 28 juni vervalt de mondkapjesplicht binnen onze locaties. Alleen waar de
1,5 meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden.
Dit is het geval in het openbaar vervoer, luchthavens, vliegtuigen en maar ook het
voortgezet onderwijs. Voor Campus 013, het Schakelcollege en het
Reeshofcollege blijft dan ook bij verplaatsingen binnen de school tot aan de
zomervakantie de mondkapjesplicht gelden. Voor Vavo geldt de mondkapjesplicht
niet.
Diploma-uitreikingen
Vanaf 28 juni geldt ook voor het organiseren van diploma-uitreikingen alleen nog
de 1,5 meter. Dit biedt meer mogelijkheden om onze studenten een mooie
feestelijke uitreiking te geven. Zij verdienen dat ook! De scholen bepalen zelf hoe
de diploma-uitreikingen binnen de regels georganiseerd wordt en ze zullen dit
met de studenten communiceren.
Om de afstand van 1,5 meter te borgen in de verkeersruimtes van onze
gebouwen, blijven wij ons houden aan de looprichtingen en het
eenrichtingsverkeer zoals dat is aangegeven.
Hoe zit het na de zomervakantie?

Medio augustus moet duidelijk worden of na de zomervakantie ook de 1,5 meter
maatregel kan worden losgelaten. We gaan daar in onze onderwijsplanning voor
het nieuwe schooljaar van uit. Zoals het kabinet in de persconferentie op 18 juni
nadrukkelijk aan het mbo heeft verzocht, bereiden we voor het nieuwe schooljaar
twee scenario’s voor: één zonder en één met de 1,5 metermaatregel
(terugvaloptie). In de week van 23 augustus verwachten we daar meer
duidelijkheid over te kunnen geven.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met onze adviseurs integrale
veiligheid: Berry Beukman (bbeukman@onderwijsgroeptilburg.nl) of Esther van der Zwaag
(evdzwaag@onderwijsgroeptilburg.nl)
Met vriendelijke groeten,
Corona crisisteam Onderwijsgroep Tilburg

