
Alle lessen gaan online. In een aantal opleidingen en leerjaren wordt nog beperkt ‘’live’’ skills-
onderwijs geboden.

Examens op school gaan door, zodat examinering niet in het gedrang komt.
SLB en andere afspraken met individuele studenten op school kunnen doorgaan, wanneer

online geen passend alternatief is.
Als er reden is voor zorg om een student: neem alsjeblieft contact op met de

studieloopbaanbegeleider. Samen kunnen we studenten in beeld houden en de juiste
begeleiding geven. Voor kwetsbare studenten blijft er altijd ruimte beschikbaar in de scholen,

dit uiteraard na overleg.

De school blijft open, ondersteunende diensten zijn aanwezig. Dit is cruciaal i.v.m. de nieuwe
instroom en diplomerende groepen.

Diploma-uitreikingen vinden in aangepaste vorm plaats. Er wordt hierover door de school
gecommuniceerd.

CORONA UPDATE 15 JANUARI 2021
Beste relatie,

 
Helaas hebben we tot en met 9 februari nog te maken met de lockdown.

We gaan er niet van uit dat ROC Mondriaan eerder open kan gaan.
De maatregelen zoals in december met jullie gecommuniceerd worden gehandhaafd.

 
Hieronder volgt een korte opsomming:

Examenkandidaten die praktijkexamens moeten inleveren, mogen dit gewoon komen doen. 

 
Ten aanzien van vaccinatie van studenten het volgende:

 
Studenten BBL en BOL studenten die stage lopen
worden meegenomen in het vaccinatiebeleid en
het schema zoals dat nu binnen de zorgsector is
ingezet. Klik hier voor het vaccinatieschema met
daarbij een toelichting, dit schema kan nog
wijzigen.

We moedigen de studenten aan om zich te laten
vaccineren en hebben daartoe de beschikbare
informatie van het RIVM gedeeld. Het staat een
iedere burger vrij om hier een keuze in te maken.
We hopen dat ook vanuit de instellingen aandacht
wordt besteed aan de vragen die mensen hebben
over het vaccineren. Wanneer er informatie te
delen is (good practices) zien we die graag
tegemoet.

Let op: vaccinatie vindt plaats vanaf de leeftijd van 18 jaar!

 
Tot zover: Blijf gezond en optimistisch!
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