Aan de ouders en leerlingen van
het Cals College IJsselstein

IJsselstein, 20 november 2020

Betreft: update corona en online lesdag 26 november a.s.

Beste ouders en leerlingen,
Aanstaande donderdag, 26 november, houden we een online oefendag. De leerlingen zijn de hele dag thuis,
we werken volgens het rooster dat normaal gesproken op deze dag geldt. Docenten zullen voor het grootste
deel vanuit huis werken. Bij een aantal vakken is dat laatste lastiger. Bijvoorbeeld bij praktijkvakken en bij
LO. Deze collega’s werken vanuit school en geven een online les aan de leerlingen thuis. Wij verwachten
dat de leerlingen tijden de instructie en de afsluiting van de les de camera en microfoon aan hebben.
Voor leerlingen die onmogelijk vanuit huis lessen kunnen volgen organiseren we een noodopvang. Deze
leerlingen zullen zoveel mogelijk vanuit school de online lessen volgen. Mocht u uw zoon of dochter
daarvoor willen opgeven, geeft u dit dan vóór dinsdag aanstaande door aan de studiebegeleider.
Ventilatie
De GGD heeft de richtlijn voor ventilatie aangepast. Die luidt nu:
Het luchten van een lokaal met raam en deur open dient alleen gedaan te worden wanneer er geen
leerlingen in het lokaal zijn, dus tussen lessen in en tijdens pauzes. Tijdens de les is het advies alleen te
ventileren met raam open of deur open, dit om verspreiding van het virus door een tochtstroom te
voorkomen. Wij zullen ons aan deze richtlijnen houden.
Filmpje coronamaatregelen
Inmiddels is er ook een filmpje over de coronamaatregelen in de school. Het filmpje is door leerlingen
gemaakt en is gepubliceerd op social media en de website. De link
is: https://tinyurl.com/coronamaatregelencalsIJss
Update positieve tests
Deze week hebben we twee positief geteste collega’s erbij gekregen. Er is één positief geteste leerling
bijgekomen. Het totaal aan leerlingen is daarmee op 20 gekomen, dat aantal is gelukkig nog steeds heel
laag.
Vriendelijke groet,

Mevrouw drs. J.A.M. (Jeanette) Warmels
Rector Cals College IJsselstein

