Aan de ouders van en aan alle leerlingen
van het Cals College Nieuwegein en het Cals College IJsselstein

Nieuwegein, 18 september 2020

Geachte ouder(s), beste leerling,
Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt landelijk nog steeds op. Afgelopen week hebben ook wij
voor het eerst te maken gehad met een leerling die positief is getest op corona.
In deze brief geven wij aan hoe wij binnen beide scholen te werk gaan bij het constateren van een
besmetting bij een leerling of medewerker en over het volgen van lessen door leerlingen die in quarantaine
zitten.
Procedure bij besmetting van een leerling
Mocht uw zoon of dochter positief getest zijn op corona, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden. Dit
kan via corona.ng@cals.nl of via corona.ijss@cals.nl.
Uw zoon of dochter gaat natuurlijk vanaf het moment van het hebben van klachten / het maken van een
afspraak voor de test, al in thuisquarantaine. Deze quarantaine duurt in ieder geval tot na de negatieve
testuitslag en bij een positieve testuitslag tot de leerling 24-uur klachtenvrij is.
Op het moment dat het bericht van de besmetting bij ons binnenkomt, zullen wij de volgende stappen
ondernemen:
1. De schoolleiding wordt op de hoogte gesteld en zal nagaan welke leerlingen gedurende de lessen
binnen anderhalve meter van de betrokken leerling hebben gezeten. In de definitie van de GGD zijn
dit nauwe contacten: ‘alle personen met wie de besmette persoon langer dan 15 minuten op minder
dan anderhalve meter afstand is geweest’.
2. De ouders van deze leerlingen worden gebeld door de school. Deze leerlingen dienen 10 dagen in
thuisquarantaine te gaan (hierbij wordt gerekend vanaf de dag dat uw zoon/dochter voor het laatst
contact heeft gehad met de positief geteste persoon). Mocht uw zoon of dochter in deze 10 dagen
klachten krijgen, dan adviseren wij u hem/haar te laten testen.
3. De school heeft contact met de GGD over het bron- en contactonderzoek zoals uitgevoerd door
school. De GGD zal mogelijk nog aanvullend onderzoek uitvoeren.
In principe blijft de school gewoon open. Pas als het aantal besmettingen zodanig oploopt dat de veiligheid
van de leerlingen in gevaar komt, zullen wij dit besluit waar nodig herzien. Natuurlijk houden wij u hiervan op
de hoogte en zullen wij er voor zorgen dat het onderwijs in welke vorm dan ook, zoveel mogelijk
doorgang kan vinden.

Procedure bij besmetting van een medewerker
Conform de richtlijnen van het RIVM houden medewerkers 1,5 meter afstand van elkaar en de leerlingen. Dit
betekent dat er bij besmetting van een medewerker, geen sprake kan zijn nauwe contacten (zie definitie van
de GGD) binnen de school. De medewerker gaat in thuisquarantaine en geeft, als hij niet ziek is, zijn lessen
online.
Onderwijs volgen vanuit huis (onderstaande tekst is vooral gericht aan de leerlingen)
Als je tijdelijk niet naar school kunt gaan, is het belangrijk dat je thuis zoveel mogelijk het schoolwerk bij kunt
houden. Zo blijf je aangehaakt. Dat een leerling wel eens een paar dagen afwezig is door ziekte is van alle
tijden. Dat een leerling afwezig is in afwachting van een testuitslag of vanwege quarantaine is nieuw. In de
kern gaat het natuurlijk om hetzelfde: hoe blijf je bij met je schoolwerk, als je niet naar school kunt gaan?
Hieronder lees je wat je in dat geval van school mag verwachten, bij kort verzuim (3-5 dagen) en langer
verzuim (vanaf een week). En wat de school van jou verwacht.
Kort afwezig (3 tot 5 dagen)
− Je maakt het huiswerk dat in Magister staat.
− Je hebt contact met je medeleerlingen over opgaven die in de les zijn gemaakt en stof die in de les
is behandeld. Teams is daarbij een handig communicatiemiddel.
Langer afwezig (vanaf 1 week)
− Je docent zet de lesplanning, c.q. werkwijzer online, in Magister of in Teams.
− Je docent geeft aan of je tijdens het reguliere lesmoment mee kan of moet kijken/luisteren of via de
chatfunctie van Teams mee kunt doen. Het kan ook zijn dat je niet hoeft in te loggen om mee te
kijken en dat je zelfstandig de opgaven kunt maken.
− Regelmaat en ritme zijn belangrijk; je werkt daarom aan de vakken volgens het reguliere lesrooster.
− Je zoekt daarvoor thuis een rustige plek waar je achter je laptop kunt werken.
− Je docent wil zicht hebben op je studievoortgang en jij wilt feedback op gemaakt werk.
Je docent spreekt daarover met jou een contactmoment af.
− Je mentor is er voor een coachend gesprek over je sociaal welbevinden, planning, motivatie en
studievoortgang. Je mentor heeft daarover met jou een wekelijks contact.
Mocht u vragen hebben over de corona maatregelen dan kunt u deze mailen naar corona.ng@cals.nl of
corona.ijss@cals.nl. Wekelijks zullen we in onze communicatie ingaan op veel gestelde vragen.
Met vriendelijke groet, mede namens beide rectoren,

Mevrouw drs. G.H.M. Leijh
Bestuurder

