Aan de ouders en leerlingen
van het Cals College IJsselstein

IJsselstein, 30 juni 2020

Betreft: onderwijs vanaf 1 juli a.s.

Geachte ouder(s), beste leerling,
Door middel van dit bericht informeren wij u over de veranderingen naar aanleiding van de aanpassing in de
richtlijnen vanuit het RIVM. Per 1 juli 2020 hoeven leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer tot
elkaar te houden. Wel geldt nog de afstand tussen medewerkers en leerlingen.
Dit betekent de volgende aandachtspunten in de werkwijze:
• De ingang voor leerlingen in basis/kader en mavo blijft aan de achterkant van de school. Deze
leerlingen gebruiken allemaal de grote fietsenstalling aan de achterkant van de school. De ingang
voor leerlingen in havo en atheneum is aan de voorkant van de school. Zij gebruiken de
fietsenstalling aan de voorkant en plek 2, aan de zijkant van de school.
• Het lesrooster blijft hetzelfde. Het rooster voor de toetsen is iets aangepast en apart
gecommuniceerd. Bij het afnemen van de toetsen wordt ervoor gezorgd dat medewerkers de
afstand tot leerlingen kunnen bewaren.
• Bij de proefwerken voor de onderbouwleerlingen en voor proefwerken in de gymzaal geldt dat de
toetsen aaneengesloten worden afgenomen. Als een leerling klaar is met het proefwerk dan gaan de
leerlingen meteen naar huis.
• Leerlingen in havo 4 hebben soms een vrij moment tussen twee toetsen in. Zij mogen naar buiten of
gebruik maken van de aula van de TW (nieuwbouw).
• De diploma-uitreikingen zijn al georganiseerd en uitnodigingen hiervoor zijn verstuurd. Hierbij gelden
de eerder gemaakte afspraken.
• De hygiëneregels in het lokaal blijven van toepassing. Leerlingen maken dus bij binnenkomst hun
handen schoon en ze reinigen aan begin en eind van de les hun tafels. De ramen en deuren van de
lokalen zijn geopend.
• Voor het ophalen van de rapporten volgt een apart rooster per klas.
• De eerder genoemde en gecommuniceerde richtlijnen over wanneer een leerling klachten en/of
koorts heeft, blijven gelden.
De komende periode zullen er meer leerlingen en medewerkers in school aanwezig zijn. Het is daarbij van
groot belang dat leerlingen de aanwijzingen van medewerkers goed opvolgen. We vragen u dit nogmaals
met uw zoon/dochter te bespreken.
We kijken ernaar uit met meer leerlingen tegelijk het schooljaar af te kunnen sluiten. We wensen
jullie alvast een heel goede zomervakantie.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

