Beste MM3 student,
Voor het schooljaar 2021-2022 ben je geplaatst in het derde studiejaar. Op woensdag 1 september
gaat het nieuwe schooljaar voor jou van start. We verwachten je op die dag om 09.30 uur bij lokaal
H.1.01. Op deze dag maken we een gezellige start van een nieuwe onderwijsperiode. Hiervoor
verwachten we je de hele dag.

Het nieuwe schooljaar
We hopen met z’n allen dat de positieve ontwikkelingen de komende maanden doorzetten en per 16
augustus de 1,5 meter wordt losgelaten. De onzekerheden zijn voor de overheid te groot om hier nu al
definitief over te besluiten. Dit is afhankelijk van de dan actuele beschermingsgraad van de bevolking,
het aantal besmettingen en de situatie in andere landen.
We bereiden ons daarom voor op een schooljaar waarbij geen 1,5 meter afstand meer nodig is en het
onderwijs weer meer fysiek plaatsvindt. Tegelijkertijd houden we er ook rekening mee dat dat niet het
geval is en er in het nieuwe schooljaar nog steeds beperkingen gelden. Voor de zomervakantie ontvang
je informatie over de start van het schooljaar, uitgaande van het positieve scenario. Mocht de situatie
wijzigen, dan krijg je hierover in de week van 23 augustus bericht via e-mail en de website van
SintLucas. Check deze dus tijdens je vakantie!
Zelftesten
De zomervakantie is een periode waarin er weer meer besmettingen kunnen plaatsvinden, omdat
mensen reizen of evenementen bezoeken. Het is daarom belangrijk dat medewerkers, studenten en
leerlingen zich bij start van het nieuwe studiejaar testen met behulp van zelftests. Je kunt de testen
gratis bestellen via de site www.zelftestonderwijs.nl.
Basisregels
Om ervoor te zorgen dat de positieve ontwikkelingen doorzetten, gelden vanaf 26 juni nog steeds de
basisregels:
· Houd 1,5 meter afstand
· Was regelmatig je handen
· Nies en hoest in je elleboog
· Blijf bij klachten thuis en laat jezelf testen bij de GGD
· Houd de quarantaineregels aan
· En test regelmatig preventief met de zelftest
De looproutes in de gebouwen handhaven we in ieder geval tot de herfstvakantie.

Actuele informatie start schooljaar
Op de website van SintLucas staat per locatie en leerjaar actuele informatie over start schooljaar 20212022: https://www.sintlucas.nl/schooljaar-2021-2022/ Je vindt op die pagina onder andere het corona-

protocol van SintLucas, het kostenoverzicht voor jouw leerjaar en info over de aanschaf van een laptop
en software.
Praktische zaken
Als je adres gewijzigd is, dan dien je dit zo snel mogelijk door te geven aan Onderwijsservice. Dit gaat
het gemakkelijkst via e-mail: servicepunt-boxtel@sintlucas.nl
Vragen
Heb je nog vragen, neem dan contact op met het Servicepunt. Het Servicepunt is bereikbaar tot 17 juli en
na de vakantie vanaf 17 augustus op nummer 0411-672270 of via servicepunt-boxtel@sintlucas.nl
Wij wensen jullie een prettige vakantie en graag tot ziens in het nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet,
SintLucas
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