Aan de ouder(s) van alle leerlingen
van het Cals College Nieuwegein
Nieuwegein, 22 mei 2020
Geachte ouder(s),
Dinsdagavond heeft premier Rutte in de persconferentie bevestigd wat hij eerder al had aangekondigd: op
dinsdag 2 juni gaan de middelbare scholen open. De voorbereidingen daarop zijn al enige tijd geleden in
gang gezet en het meest zichtbaar is dat in het gebouw: er zijn looplijnen uitgezet, pijlen wijzen de
richting aan en lokalen zijn anders ingericht.

In de brief van 8 mei hebben wij u in grote lijnen geïnformeerd over hoe de periode vanaf 2 juni eruit zal
komen te zien. Inmiddels weten we meer en in deze brief informeer ik u over de start van de lessen, welke
keuzes we daarin hebben gemaakt en hoe de dag van de leerling eruit zal zien. Tenslotte vindt u in deze
brief een uitnodiging voor een webinar die gehouden zal worden op donderdagavond 11 juni.
De start van de lessen op school
Als op 2 juni de school opengaat voor de leerlingen, zullen niet alle leerlingen tegelijk naar school toe
kunnen komen. Het landelijke protocol schrijft voor dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Dat
betekent dat in de standaard lokalen maximaal 10 en in de grotere (praktijk)-lokalen maximaal 12
leerlingen tegelijk aanwezig mogen zijn. Ook in de gangen en de overblijfruimtes moet aan deze norm
worden voldaan. Dit filmpje geeft u een indruk hoe het onderwijs er dan uit zal komen te
zien: https://youtu.be/7W0wVfv-IHA
De lessen op school zijn er voor alle leerlingen, maar niet alle leerlingen kunnen tegelijkertijd op school
lessen volgen. Klassen en clustergroepen (bovenbouw) worden daarom opgeknipt in drie groepen: A,
B en C. Per dag gaat groep A, B of C naar school. Als groep A naar school gaat, gaan de groepen B en
C door met het thuisonderwijs. Het ritme is dus: een dag naar school, dan twee dagen thuiswerken en
dan weer een dag naar school. In Zermelo zien leerlingen of ze onderwijs hebben op school of dat
ze thuis werken. Magister blijft de plek waar het huiswerk te vinden.
./2

-2Hoe gaat het onderwijs eruitzien? Een docent start de les op in Teams. De leerlingen in het lokaal loggen in
op hun laptop, de leerlingen thuis doen dat ook. De docent gebruikt deze gezamenlijke start om bepaalde
stof klassikaal uit te leggen, vragen uit de groep te beantwoorden of een opdracht toe te lichten. Na deze
start weten de leerlingen thuis hoe ze verder kunnen werken. In Magister zien ze bovendien wat ze moeten
doen. De docent zwaait de leerlingen thuis gedag en richt zich de rest van de les op de leerlingen in het
lokaal. We hanteren hierbij het normale rooster, met de gewone lestijden en gaan ervan uit dat dit ook de
leerlingen die thuiswerken helpt om het ritme vast te houden.
De klassen van de onderbouw krijgen een eigen lokaal, waar de docent naartoe gaat. De enige uitzondering
daarbij is het vak muziek. De leerlingen blijven de hele dag in het lokaal en pauzeren daar ook. Dat zorgt
voor een beperking van het aantal verplaatsingen in de school. Bij de bovenbouw is dat vanwege de
clusters niet mogelijk. Zij gaan van lokaal naar lokaal. Pauzeren doen ook zij overigens in een lokaal, het
lokaal van de les voor de pauze.
Leerlingen in de bovenbouw hebben tussenuren in hun gewone rooster. In die uren kunnen leerlingen niet
vrij rondlopen in het gebouw. Zij gaan naar de studie/werklokalen die daarvoor zijn ingericht: K1.1 tot en
met K1.4 en gymzaal 2.
Leerlingen nemen hun laptop mee naar school. Dat maakt het mogelijk voor leerlingen om verder te
werken aan hun online opdrachten als dat past in de les. U kunt eventueel gebruik maken van de regeling
voor Bring Your own Device die u op de website kunt terugvinden.
De 3e klassen hebben op 18 mei de vakken afgesloten die ze niet in hun vakkenpakket hebben gekozen.
Ouders en leerlingen uit de 3e klas ontvangen nog een aparte brief wat de leerlingen doen in de lessen van
de vakken die ze al afgesloten hebben.
Volgende week ontvangen leerlingen en ouders een gedetailleerde instructie over de gang van zaken in de
school als op 2 juni de lessen starten.
Behoort uw zoon of dochter tot een risicogroep?
Mocht uw zoon of dochter behoren tot een risicogroep en daardoor niet kunnen deelnemen aan de lessen
op school, laat u dat dan zo spoedig mogelijk weten door een mail te sturen aan verzuim.ng@cals.nl.
Het einde van het schooljaar en de overgang
Wij hebben ervoor gekozen de proefwerkweek te laten vervallen en daarvoor in de plaats langer door te
gaan met lessen (tot en met 10 juli). Lessen leveren in deze situatie meer op voor het leren dan
toetsen. Docenten hebben vorige week een uitgebreide rapportage ingevuld, een zogenaamde “op
koers” en het resultaat daarvan vindt u terug in Magister. Informatie over de overgang, hoe we daarmee
omgaan en belangrijke data op weg naar het einde van het schooljaar vindt u in de brief van 8 mei.
Volgend schooljaar: formatief werken, minder cijfers, 4 toetsweken
Hoewel op dit moment alles in het teken staat van 2 juni, zijn we ook bezig met de voorbereiding van
volgend schooljaar. Dan laten we ingaan waar we u eerder dit schooljaar, in de ouder-nieuwsbrieven
en tijdens de thema-avond van 26 oktober al over hebben geïnformeerd. We gaan werken met 4
leerperiodes die worden afgerond met 4 periodes van toetsing en afsluiting (de 4 “TEA’s”). Lessen
worden daarbij formatief, gericht op de ontwikkeling van de leerling.
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-3Eind maart hadden we een 2e thema-avond daarover gepland. Die avond is natuurlijk komen te vervallen. In
plaats daarvan organiseren we een webinar voor ouders, op donderdagavond 11 juni van 19.30-21.00
uur. Tijdens dat webinar gaan we in op het onderwijs van volgend schooljaar. Uiteraard zijn we dan ook
benieuwd naar de eerste ervaringen van "weer naar school". In de eerste week van juni ontvangt u een
uitnodiging voor deelname aan dit webinar.
Ik zie uit naar 2 juni en het nieuwe contact met collega's en leerlingen!
Met vriendelijke groeten,

drs. J.M. Kwaaitaal
Rector

