
Update Corona  
 

 

De situatie per 4 mei 2020 bij Mondo i.v.m. de Corona maatregelen. 

 

Nog steeds zijn samenscholingen van meer dan 2 mensen verboden. 

Voor Mondo taalbureau b.v. betekent het dat er twee soorten lessen gegeven worden: 

Fysieke les en digitale les: 

  

Fysiek: 

De privélessen kunnen in overleg met de docent en de student fysiek uitgevoerd worden op de 

afgesproken locaties. We houden hierbij dan wel rekening met de algemene afspraken, zoals  

1,5 mtr.afstand – handen wassen – de tafels voor en na de les ontsmetten. En zodra er een 

verkoudheid is bij de docent, u zelf of iemand van uw familie dan wordt de les gecanceld. 

 

Ook de les in kleine groepjes van 2 mensen worden – in overleg met de opdrachtgever- fysiek 

uitgevoerd. 

 

Digitaal: 

De privéles kan ook digitaal geven worden, als de situatie hierom vraagt. In sommige 

gevallen eist de werkgever dat de werknemer thuisblijft. We passen onze les dan hierop aan. 

 

De lessen aan groepen met meer dan 3 deelnemers worden digitaal gegeven. We hebben 

hiervoor een digitaal controlesysteem opgezet, zodat aan de werkgever een bewijs van de les 

wordt gegeven. 

 

De lessen aan groepen bij de inburgering worden digitaal gegeven. De cursisten moeten hier 

allemaal een speciale goedkeuring voor geven. Ook hierbij is een controlesysteem opgezet 

zodat Duo bewijs van de lessen krijgt. 

Voor de analfabete cursisten hebben we na een proefperiode besloten de lessen stil te leggen. 

Het vraagt te veel kennis en inspanning om dit technisch geregeld te krijgen. We houden wel 

contact met onze cursisten. Alle betrokken docenten bij de alfa’s beeldbellen met hun 

cursisten. 

 

We verwachten dat er binnenkort weer een mededeling komt over het openstellen van de 

scholen. Echter de cursisten van Mondo zijn grotendeels aangewezen op openbaar vervoer. 

Het is dus essentieel dat het OV weer geregeld is voordat onze lessen weer kunnen starten. 


