BESTE MENSEN,

Volksuniversiteit Breda is blij dat de overheid langzaam maar zeker een aantal
versoepelingen doorvoert wat betreft Corona. Het kabinet spreekt per juli niet meer van een
‘intelligente lockdown’, maar van ‘ruimte met regels’. Het kabinet meldde al eerder dat de
uitbraakfase achter ons ligt en we nu in een overgangsfase zitten. Voorwaarde voor
versoepeling in de overgangsfase is dat de beheersbaarheid van de ontwikkeling van het
virus behouden blijft. Het kan gebeuren dat een versoepeling niet doorgaat of wordt
teruggedraaid als dat niet het geval is.
Per 1 juli gelden de volgende regels die van toepassing zijn op de Volksuniversiteit.
Samenkomsten binnen zijn toegestaan zonder dat daaraan een maximaal aantal personen
wordt gekoppeld. Er geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Een andere
voorwaarde is dat er gewerkt wordt met reserveringen. Deelnemers moeten vooraf op
gezondheid worden gecheckt. Zonder reservering en gezondheidscheck geldt een maximum
van 100 personen (exclusief personeel). Mits voldoende afstand kan worden gehouden.
Deze versoepeling geldt voor horeca, musea, bioscopen, culturele instellingen,
georganiseerde samenkomsten, congrescentra, bruiloften, uitvaarten, et cetera.
Omdat de Volksuniversiteit altijd al met kleinere groepen werkte, en dat ook in de toekomst
blijft doen, is alleen de 1,5 meter bij ons van toepassing.
In september starten we met onze NT2 lessen, met 1.5 meter tussen elke cursist. Dat zullen
we n oktober ook doen wanneer de buitenlandse talen van start gaan en alle overige
cursussen. Dus op onze oude vertrouwde manier; klassikaal, eventueel met ondersteuning
via het digitale platform (DLP) van Volksuniversiteit Breda. Het DLP maakt het mogelijk dat
we direct van klassikaal kunnen omschakelen naar Digitaal mocht de overheid ons weer
ernstige restricties opleggen. Deze beveiligde omgeving garandeert je dat de cursus ten alle
tijden kan worden gevolgd.
Volg je nu een buitenlandse taalcursus bij ons, dan kun je je inschrijven met korting voor het
volgende niveau in het komende seizoen. Je betaalt dan de prijs van het oude schooljaar
2019-2020. Huidige cursisten ontvangen per mail een inschrijfformulier. Je kunt dit formulier
dan naar ons via de mail retourneren. Deze actie duurt tot 1 augustus.
Het programma voor het komend schooljaar staat nu op onze website. Wij hopen dat je ook
dan weer gebruik maakt van de vele cursussen, workshops en lezingen die wij aanbieden.
Tenslotte willen we je er nogmaals op wijzen dat je nog steeds zoveel mogelijk aan de
algemene adviezen moet houden.


Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.



Vermijd drukte.



Reis zoveel mogelijk buiten de spits.



Werk zoveel mogelijk thuis



Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis en ziek uit.



Was je handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog.

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en een leerrijke toekomst.

Team Volksuniversiteit Breda

