Nieuwegein, 27 mei 2020
Betreft: Heropening Cals College Nieuwegein

Geachte ouder(s), beste leerling,
Op dinsdag 2 juni wordt de school (deels) heropend. We vinden het fijn weer (deels) fysiek
onderwijs te verzorgen en de leerlingen en elkaar te ontmoeten. De dagelijkse organisatie verschilt voor een
groot deel van wat we zijn gewend vanwege het opvolgen van verplichtingen en adviezen. Hierbij gaan we
uit van het protocol ‘opstart voortgezet onderwijs’ van het RIVM en sociale partners.
Ons onderwijs in de periode van 2 juni t/m 10 juli 2020:
 We gaan open voor alle leerlingen; niet voor een selecte groep.
 We geven onderwijs op 1,5 meter afstand, waarbij 1/3 deel van de leerlingen fysiek in het gebouw
aanwezig mag zijn.
 Klassen worden in drie groepen verdeeld. Deze indeling is vast, wisselen is niet mogelijk.
 Dit betekent dat een leerling één dag fysiek op school is en daarna twee dagen thuis werkt. Op
Zermelo is zichtbaar op welke dagen een leerling op school verwacht wordt en in welk lokaal. Op de
bijgevoegde plattegrond (zie bijlage) kan de leerling zien welke fietsenstalling daarbij hoort en welke
ingang genomen moet worden. Les in E→ fietsenstalling E→ ingang E.
 In de zes weken voor de vakantie komen alle dagen van de week aan bod.
Een voorbeeld – de start van de lesdag van Sybille uit de tweede klas.
Vooraf
Ik ben gezond, dus ik kan naar school.
Ik krijg les volgens mijn gewone rooster.
Ik zit in de tweede, dus zit ik mijn hele lesdag in een vast lokaal. Ik weet waar ik mijn fiets
moet parkeren en via welke ingang ik de school in moet lopen om in mijn lokaal te komen.
Ik neem mijn laptop mee naar school zodat ik makkelijk bij het online werk kan komen. Ik
zorg ervoor dat mijn laptop is opgeladen.
Ik loop om 8.15 uur de school binnen. Ik ontsmet mijn handen bij de ingang. Alles staat daar klaar.
Ik ga direct naar mijn lokaal via de aangegeven looproute. De deur van het lokaal is open gezet
door de gangwacht die het verkeer in de vleugel in goede banen leidt. Er zijn maar tien werkplekken
in het lokaal.
Het eerste uur heb ik Nederlands. De docent komt binnen, zegt ons gedag en start dan Teams op
om ook de leerlingen die thuis zijn, bij de les te halen. Na een korte uitleg aan ons allemaal, gaat de
laptop van de docent dicht en gaat hij alleen met ons tienen aan de slag. De leerlingen thuis werken
daar verder aan de opdrachten.
Er gaat geen bel. De docent loopt ruim op tijd het lokaal uit om naar een volgende klas te lopen. Wij
blijven hier en houden ook pauze in dit lokaal.

Een voorbeeld – de start van de lesdag van Jan uit de vierde klas.
Vooraf
Ik ben gezond, dus ik kan naar school.
Ik krijg les volgens mijn gewone rooster.
Ik zit in de vierde, dus kijk in mijn rooster in welk lokaal ik begin. Ik parkeer mijn fiets bij de
stalling bij de ingang waar mijn eerste les is.
Ik neem mijn laptop mee naar school zodat ik makkelijk bij het online werk kan komen. Ik
zorg ervoor dat mijn laptop is opgeladen.
Ik loop om 8.25 uur de school binnen. Ik ontsmet mijn handen bij de ingang. Alles staat daar klaar.
Ik ga direct naar mijn lokaal via de aangegeven looproute. De deur van het lokaal is open gezet
door de gangwacht die het verkeer in de vleugel in goede banen leidt. Er zijn maar tien werkplekken
in het lokaal.
Het eerste uur heb ik Engels. De docent komt binnen, zegt ons gedag en start dan Teams op om
ook de leerlingen die thuis zijn, bij de les te halen. Na een korte uitleg aan ons allemaal, gaat de
laptop van de docent dicht en gaat hij alleen met ons tienen aan de slag. De leerlingen thuis werken
daar verder aan de opdrachten.
Er gaat geen bel. De docent geeft aan dat de les is afgelopen. Ik ontsmet mijn tafel en loop naar het
volgende lokaal in mijn rooster. De lokalen liggen wel dicht bij elkaar, omdat alle bovenbouwlessen
in de A, de B en de T zijn. Ik let op de looprichtingen en houd 1,5 meter afstand van de anderen.
De eerste pauze breng ik door in het lokaal van mijn tweede lesuur. Het derde uur heb ik een
tussenuur in mijn rooster staan. Ik zoek een plek in het daarvoor gereserveerde lokaal: K11, 12, 13
of 14. Ik werk verder aan de opdrachten die online staan; dat scheelt me morgen weer, als ik thuis
werk.

Hieronder staan alle regels op een rij. Het is veel informatie, maar het is van belang het goed door te nemen.
We hebben de heropening van de school zo goed mogelijk voorbereid. Toch kan het zijn dat er
aanpassingen nodig zijn, als we daadwerkelijk op deze nieuwe manier gaan werken. We geven deze dan
natuurlijk zo snel mogelijk door. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen, opmerkingen of suggesties
hebben, kunt u deze sturen naar corona.ng@cals.nl
Voor vragen over toegang tot Zermelo: rooster@cals.nl

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

Belangrijke informatie voor aanvang lessen
Hieronder geven we per thema belangrijke richtlijnen en maatregelen:
A. Vervoer, aankomst en vertrek
 In het rooster in Zermelo zie je of je naar school gaat of thuis werkt.
 In Zermelo zie je ook in welk lokaal je zit. Op de bijgevoegde plattegrond kijk je welke fietsenstalling
bij de vleugel van jouw lokaal hoort. En dan zie je meteen wat je looproute de school in is. Er is een
scooterstalling aangegeven. Deze leerlingen nemen de hoofdingang.
 Je gaat bij aankomst op school direct naar binnen en wacht niet op het schoolplein.
 We houden toezicht op de inachtneming van 1,5 meter afstand bij aankomst en vertrek. We
begeleiden leerlingen als dat nodig is.
 We hebben vaste looproutes aangebracht van de fietsenstallingen naar de lokalen. Ook in de
fietsenstalling houd je 1,5 meter afstand.
 Je kunt niet naar je kluisje. Je neemt je jas en tas mee naar het lokaal.
B. Inrichting gebouw en leslokalen
 We hebben looppaden aangebracht binnen de school en zorgen, overal voor 1,5 meter afstand. Ook
lokalen zijn ingericht met voldoende ruimte tussen de tafels.
 We organiseren toezicht en begeleiding op de gang, tijdens de pauzes en de lunchmomenten.
 Onderbouwleerlingen blijven de hele dag in hetzelfde lokaal; de docenten wisselen van lokaal. Bij de
lessen muziek nemen de docenten de leerlingen na het begin van de les mee naar het muzieklokaal.
De leerling dus altijd in het lokaal dat aangegeven staat op het rooster.
 Bovenbouwleerlingen wisselen van lokaal, omdat er clustergroepen zijn. Dat gebeurt in een beperkt
aantal vleugels onder toezicht. Leerlingen gaan naar het lokaal dat volgens het rooster aangegeven
is. Bij de lessen muziek en tekenen nemen de docenten de leerlingen na het begin van de les mee
naar vaklokaal.
C.




Rooster, lestijden, pauzes en tussenuren
We hanteren het basisrooster en de lestijden blijven gelijk.
We maken van elke klas een indeling in drie groepen.
In het rooster in Zermelo kun je zien of je online les hebt (rode camera) of dat er een lokaal aan je
les is gekoppeld en je dus op school verwacht wordt.








Ben je te laat? Meld je dan bij de eigen vakdocent en niet bij verzuim.
Je houdt pauze in het lokaal waar je voorafgaand aan de pauze les hebt. Een tussenuur door uitval
van docent wordt in het lokaal doorgebracht. Je kunt dan verder werken aan dat vak op je laptop.
Behoor je tot de groep van versnellers, dan neem je altijd deel aan de online lessen van het vak
waarin je versnelt. Voor dit vak word je dus nooit bij een fysiek lesmoment verwacht.
Als je een bestaand tussenuur (wat standaard in het rooster staat) hebt, ga je voor dit uur naar een
lokaal in de K-vleugel. Als deze vol zijn, is gymzaal 2 ingericht als werkruimte.
Alleen voor de derde klas: als je een lesdag op school hebt en er een niet-gekozen vak op het
programma staat, blijf je in het lokaal en werk je verder aan opdrachten van andere vakken. Een niet
gekozen vak op het eerste of laatste uur valt voor jou uit.
Tijdens de lessen LO zit je gewoon in een lokaal. We hebben besloten niet buiten te gymen
vanwege problemen met vervoer en omkleden. We hebben meer tijd voor de mentor gemaakt door
na 65 minuten LO (geen les, werken aan ander vak) het mentormoment ook 65 minuten te maken.
De eerste en laatste uren LO vervallen. LOB en BL gaan dan wel door.

D. Opzet van een les, contactmoment
 Tijdens de lesdag op school zijn per lokaal maximaal 10 leerlingen aanwezig. De overige leerlingen
werken thuis.
 Als je thuis werkt, heb je ook een contactmoment met je docent in Teams tijdens de les. De docent
geeft, net als nu, in Magister aan wanneer je verwacht wordt en hoe je vragen kunt stellen.
 Je neemt je eigen laptop opgeladen mee, zodat je ook op school aan online opdrachten kunt
werken. Het is handig oortjes bij je te hebben.
 De docent heeft de rest van les tijd voor de 8 tot 10 leerlingen in het lokaal. Er is tijd om te bepalen
wat er geleerd is tot nu toe en wat er nog moet gebeuren voor het einde van het schooljaar.
 Er zullen formatieve evaluaties zijn om te zien waar je staat, maar geen toetsen voor een cijfer dat
meetelt.
E.






Hygiëne en veiligheid
Je houdt 1,5 meter afstand van anderen, zowel van leerlingen als volwassenen.
Je wast je handen meerdere keren per dag goed en minstens 20 seconden.
Je ontsmet je handen bij binnenkomst in het lokaal, voor en na de pauze en na toiletbezoek.
Je hoest en niest in je elleboog.
Met de volgende (luchtweg)klachten blijf je thuis en je ouders melden je ziek bij
verzuim.ng@cals.nl:

o Neusverkoudheid
o Hoesten
o Moeilijk ademen/benauwdheid
o Koorts boven 38°C
 Bij binnenkomst en vertrek uit een lokaal maak je je tafel schoon met de beschikbare middelen. De
docenten geven hierover instructies.
Als je gedurende de dag gezondheidsklachten krijgt, ga je naar huis. Je ouders informeren vervolgens
verzuim.
 Als jij of leden van je familie behoren tot een risicogroep kun je niet naar school komen. Je gaat dan
verder met thuisonderwijs. Dat wordt van tevoren besproken met je schoolleider.

