Aan de ouders en leerlingen
Van het Cals College IJsselstein

IJsselstein, 6 november 2020

Betreft: update corona

Geachte ouder(s), beste leerling,
Onderstaande informatie bevat een update betreffende het coronavirus.
Positief geteste leerlingen en collega’s
Op dit moment zijn twee medewerkers thuis. Eén medewerker verblijft in het ziekenhuis en werkt aan
herstel, het gaat relatief goed. In totaal zijn er 14 leerlingen positief getest vanaf september. De meeste
leerlingen zijn alweer terug op school. We wensen de medewerkers en leerlingen die nog ziek zijn, een
spoedig herstel toe!
Donderdag 12 november ONLINE LESDAG
Om goed voorbereid te zijn op alle scenario’s zullen we aanstaande donderdag 12 november een online
lesdag houden. Alle lessen zullen volgens rooster doorgaan, echter wel online. Zijn er leerlingen die op geen
enkele manier thuis onderwijs kunnen volgen, dan kunnen zij naar school komen voor de noodopvang. U
kunt dit aangeven bij de studiebegeleider. De noodopvang zal op dezelfde manier als in het voorjaar vorm
krijgen.
Hulplessen bij achterstanden ontstaan door corona
Inmiddels is duidelijk dat de aangevraagde subsidie om corona-achterstanden te repareren is toegewezen.
Een deel van de hulplessen zal worden verzorgd door NaSchoolEnzo. Een ander deel wordt verzorgd door
onze eigen docenten en mogelijk docenten die extra aangetrokken worden voor dit doel. Op 9
november zullen de hulplessen starten. U ontvangt bericht als uw zoon/dochter in aanmerking komt
voor de hulplessen.

Gebruik van de Corona-app
Deze week werd voor het eerst duidelijk dat de door de overheid gelanceerde corona-app door leerlingen en
medewerkers wordt gebruikt. De GGD raadt op dit moment aan om de corona-app niet in de schoolsituatie
te gebruiken. De app is namelijk alleen betrouwbaar op het moment dat de gebruiker de telefoon altijd “op
zak” heeft. Dat is in de praktijk vaak niet het geval en dat kan leiden tot een foutieve melding.
Mondkapjes
Aan het begin van deze week kregen alle leerlingen en medewerkers wasbare mondkapjes uitgereikt. We
vragen de leerlingen de mondkapjes altijd op de eerder afgesproken plekken in de school te dragen.
Sommige leerlingen vergeten het mondkapje en vragen een wegwerpkapje. Deze week was een
wegwerpkapje nog gratis, vanaf maandag vragen we 50 eurocent voor een mondkapje. Het geld sparen we
op voor een goed doel, namelijk de voedselbank. We proberen hiermee de aantallen leerlingen die iedere
ochtend een mondkapje komen ophalen terug te dringen. Iedereen heeft immers een kapje van school.
Deze week zagen we dat de leerlingen zich keurig houden aan de mondkapjesplicht. Grote complimenten
daarvoor!!
Fijn weekend gewenst,
Vriendelijke groet,

Mevrouw drs. J.A.M. (Jeanette) Warmels,
Rector

