Aan de ouders en leerlingen
van het Cals College IJsselstein
IJsselstein, 10 september 2020
Betreft: informatie inzake coronamaatregelen
Geachte ouder(s), beste leerling,
Onze leerlingen zijn inmiddels bijna twee weken geleden op school gestart. Hoewel iedereen weet van de
1,5 meter afstand en ook bereid is om daar rekening mee te houden, blijkt dit in de praktijk soms lastig. We
bespreken wekelijks welke aanpassingen gedaan moeten worden. Daarnaast hebben we zeer regelmatig
overleg met de GGD over de richtlijnen.
De meeste drukte in de gangen ontstaat tijdens leswisselingen en in pauzes. Leerlingen hoeven geen
afstand te houden onderling, maar daarmee gaat weleens verloren dat ze wel op 1,5 meter afstand moeten
blijven van volwassenen. Veel gaat gelukkig al goed, maar de onderstaande zaken verdienen bij onze
leerlingen nog opnieuw de aandacht:
-Altijd 1,5 m afstand houden van de medewerkers.
-Handen desinfecteren als je het lokaal binnenkomt.
-Direct het lokaal ingaan en niet op de gangen blijven hangen.
-Na afloop van de lessen in jouw rooster direct naar huis gaan.
-Zo min mogelijk gebruik maken van je kluisje.
We hebben de poster van het RIVM toegevoegd waarop de regels nogmaals duidelijk worden weergegeven.
Testen en quarantaine
De wachttijden lopen op bij de teststraten. Mocht uw kind nog geen DigiD hebben, dan is het raadzaam die
nu aan te vragen. De communicatie rond de uitslag van een test verloopt namelijk sneller via DigiD. Als het
gaat om het veilig houden van de school, dan doen we dat met elkaar. Als uw kind positief getest is, dan
ontvangt de school daarvan om redenen van privacy geen bericht. U zult de school dus zelf moeten
informeren en we rekenen erop dat u dat ook daadwerkelijk doet. Op deze manier doen we er samen alles
aan om de school veilig te houden, zie hiervoor ook de bijlage.
Wekelijkse evaluatie
Iedere week bekijken we of we de situatie binnen de school moeten aanpassen. Deze week hebben we het
lokalenrooster aangepast op verzoek van veel collega’s. Door medewerkers meer uren in een lokaal achter
elkaar te roosteren en leerlingen meer te laten wisselen, kunnen we de veiligheid voor de medewerkers
beter garanderen. We vragen de leerlingen goed in hun eigen rooster te kijken of er lokaalwisselingen
hebben plaatsgevonden. Het is belangrijk dat de zij ervoor zorgen zo snel mogelijk en via de kortste route
naar het lokaal van de volgende les gaan.
Met elkaar houden we de school leefbaar en veilig! Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met de
studiebegeleider van uw zoon/dochter.
Hartelijke groet,

Jeanette Warmels
Rector Cals College IJsselstein

