
 
 
 
 
 

 
Beste student, 
 
Voor de zomervakantie heb je informatie ontvangen over de start van het nieuwe schooljaar. Deze 
informatie vind je ook terug op de website van SintLucas via de link: 
https://www.sintlucas.nl/schooljaar-2020-2021. 
 
Gelukkig mag er weer beperkt onderwijs op locatie plaatsvinden, maar blijven de maatregelen van 
kracht die je vindt in de protocollen op de website. Daarnaast zijn er de afgelopen weken door het 
kabinet een aantal extra aandachtspunten voor scholen benoemd waarover we je in dit bericht ook 
informeren. 
 
Onderwijs 
Om er met elkaar voor te zorgen dat het coronavirus onder controle blijft, gelden er nog steeds 
maatregelen die invloed hebben op het organiseren van het onderwijs. Het aantal studenten en 
medewerkers dat in huis is, heeft geen beperkingen. Wel moeten studenten en medewerkers 1,5 
meter afstand kunnen bewaren. Het openbaar vervoer is toegankelijk voor studenten, maar 
scholen moeten de reisbewegingen van studenten zoveel mogelijk spreiden. 
 
Dit betekent dat de eerstejaars studenten in de eerste vier weken starten met een rooster waarbij 
vier dagen online en één dag fysiek onderwijs plaatsvindt (waarbij de 1,5 meter afstand geldt). Na 
deze periode gaan we fysiek onderwijs uitbreiden naar twee dagen per week. Streven is dat dit 
uiteindelijk opgeschaald kan worden, waarbij één dag online onderwijs gehandhaafd blijft. 
 
Introductie 
Introductieactiviteiten vinden zo veel mogelijk doorgang zoals afgesproken. Voor alle activiteiten 
geldt dat de RIVM-normen gehandhaafd worden. 

Ventilatie 
Scholen dienen er voor te zorgen dat de ventilatie in de gebouwen goed geregeld is, zodat het 
virus zich niet via de binnenlucht kan verspreiden. De ventilatie in de schoolgebouwen van 
SintLucas is volgens de RIVM-norm geregeld, dit betekent dat de lucht continu ververst wordt met 
lucht van buiten. In Boxtel is de ventilatie geheel vernieuwd en worden bij aanvang van het 
schooljaar nog de laatste handelingen verricht. 

Quarantaine  
SintLucas doet een dringend verzoek aan medewerkers, studenten en leerlingen om thuis te blijven 
als ze uit een risicogebied komen. Studenten volgen dan de digitale lessen en zijn zelf verplicht om 
de gemiste lesstof van de fysieke lessen in te halen. In overleg met de loopbaanbegeleider wordt 
gekeken naar de mogelijkheden tot inhalen. Studenten en leerlingen die in verband met Corona-
klachten of verplichte quarantaine afwezig zijn, worden in Magister op ‘geoorloofd afwezig’ gezet. 

Praktijkgerichte omgeving 
In praktijkgerichte omgevingen waar de 1,5 meter moeilijk gehandhaafd kan worden, kan het zijn 
dat de docent een mondkapje draagt. Studenten die zich niet veilig voelen, zijn vrij om ook een 
mondkapje dragen. 
 
Liftgebruik 
Alle liftpasjes worden ingetrokken en kunnen op basis van een medische verklaring opnieuw 
toegekend worden via locatiemanager (mbo) of teamleider (vmbo). Er mogen maximaal twee 
personen in de lift. 

Vanzelfsprekend houd je je in de gebouwen aan de aangegeven looproutes en corona-aanwijzingen 
en volg je de instructies van medewerkers op. 

We zien je graag op school en wensen je een fijn schooljaar toe! 

 



Met vriendelijke groet, 
SintLucas 
 
 
Frank Kat/Sandra Saris 
Locatiemanagers 
 


