Aan de ouders en leerlingen
van het Cals College IJsselstein
IJsselstein, 15 december 2020
Geachte ouders, beste leerlingen,
Het kabinet heeft gisterenavond een lockdown aangekondigd.
Voor het onderwijs betekent dit het volgende:
De scholen in het basis- en voortgezet onderwijs gaan van woensdag 16 december tot maandag 18 januari
over op online onderwijs.
Dit geldt NIET voor het onderwijs:
• aan de eindexamenkandidaten;
• in de praktijkgerichte vakken op het vmbo, het speciaal en het praktijkonderwijs (pro);
• aan kwetsbare leerlingen en leerlingen met beide ouders in een vitaal beroep.
Voor deze drie groepen blijven de scholen open.
Ook de schoolexamens van leerlingen in het (voor)examenjaar kunnen doorgaan.
Onderwijs tot de kerstvakantie
Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen gaan we vanaf woensdag 16 december over op online
onderwijs. Alleen de geplande examentrainingen op woensdag 16 december zullen op school plaatsvinden.
Voor zover mogelijk zal de kerstviering met leerlingen online plaatsvinden.
Onderwijs na de kerstvakantie
Op 4 januari is een studiedag voor medewerkers gepland. Vanaf 5 januari zal het onderwijs online volgens
rooster plaatsvinden. De lessen in de praktijkvakken in de profielen en de lessen aan de examenkandidaten
gaan door op school. Mogelijk moeten we vanwege de omstandigheden de groepen in de praktijkvakken van
de profielen splitsen. Mochten we hiertoe overgaan, dan krijgt u hierover later bericht. De geplande SE’s
voor de examenklassen en havo 4 gaan door zoals gepland. De proefwerkweek van MAVO/HAVO 1 t/m 3
en HAVO/Atheneum 1 t/m 3 wordt opgeschoven en zal op 21 januari starten.
Kwetsbare leerlingen
Aan een zeer beperkte groep leerlingen bieden we de mogelijkheid de online-lessen in school te volgen. Het
gaat om leerlingen van wie beide ouders in een vitaal beroep werkzaam zijn en ook om zeer kwetsbare
leerlingen, die niet zonder toezicht thuis kunnen werken. Uw kind volgt dan gedurende de dag onder toezicht
van een medewerker de lessen online op de eigen laptop met oortjes of koptelefoon. Als u denkt dat uw
zoon/dochter in aanmerking komt voor de opvang in school, neemt u dan contact op met de zorgcoördinator,
mevrouw P. Bakker (p.bakker@cals.nl).
Kluisjes en laptops
Leerlingen hebben het verzoek gekregen de kluisjes vandaag leeg te maken. Voor het volgen van het online
onderwijs heeft uw zoon/dochter een laptop of ander device nodig. De leerlingen uit de klassen 1 t/m 3
beschikken allemaal over een laptop. Indien uw kind uit klas 4 of 5 niet kan beschikken over een device,
neemt u dan contact op met de heer A. Veldboer (a.veldboer@cals.nl). Hij bespreekt met u de mogelijkheid
om tijdelijk een device via school te lenen.
Zo eindigt dit kalenderjaar dat al veel bijzondere momenten heeft gekend dit jaar ook op een bijzondere
manier.
Namens de schoolleiding wens ik u en jullie een mooie kerst toe en een fijne start van het nieuwe jaar!
Vriendelijke groet,

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

