Aan de ouder(s) van leerlingen
in de leerjaren 1 t/m vwo 5
Nieuwegein, 18 juni 2020
Betreft: aanpassingen onderwijs 22 juni t/m 10 juli
Geachte ouder(s), beste leerling,
We kijken inmiddels terug op drie weken fysiek onderwijs op het Cals College met steeds 1/3 van de
leerlingen. Door inzet van alle medewerkers en leerlingen is dit op een verantwoorde manier verlopen. De
1,5 m afstand kan goed gehandhaafd worden. Dit maakt het mogelijk enkele zaken aan te passen voor het
tweede blok van 3 weken. Met ingang van maandag 22 juni wordt er weer LO gegeven en kunnen de lessen
van kunstvakken wanneer nodig, in praktijklokalen plaatsvinden.
Lichamelijke Opvoeding
De richtlijnen zijn aangepast; kleedkamers mogen weer gebruikt worden. Daarom zullen bij droog weer de
lessen LO volgens rooster buiten plaats kunnen vinden bij hockeyclub Nieuwegein. Bij regen wordt via de
klassenapp doorgegeven dat de les LO op het veld niet doorgaat. De leerlingen worden dan verwacht in het
lokaal dat in hun rooster blijft staan. Dit geldt voor alle leerlingen, ook derdeklassers, op alle lesuren in het
rooster. De mentorles gaat terug naar de gebruikelijke lengte.
Er is hard gewerkt om dit op een veilige en verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. We volgen hier de
richtlijnen van de KVLO die na overleg met OCW, de VO-raad en het RIVM zijn vastgelegd in het protocol.
Docenten LO leiden de bewegingen op het veld in goede banen.
Hieronder de belangrijkste zaken:
Bij aankomst zet de leerling de fiets op aangewezen plaats neer.
Na aankomst desinfecteert de leerling de handen.
Leerlingen kleden zich in kleine groepjes om, daarna gaat de leerling via een vaste looproute naar
het veld. De tas wordt meegenomen naar het sportveld.
Tijdens de gymactiviteiten wordt de 1,5 m in acht genomen.
Aan het einde van de les ontsmet de leerling zelf het gebruikte materiaal
Na de les verlaat de leerling direct het terrein.
Kunstvakken
Op dit moment nemen docenten muziek hun leerlingen mee naar het vaklokaal aan het begin van de les.
Met ingang van volgende week kunnen ook docenten beeldende vorming en drama gebruik maken van hun
vaklokalen, als dat nodig is. Leerlingen gaan naar het lokaal in het rooster en worden daar opgehaald.
Volgende week ontvangt u een bericht over de afsluiting van het schooljaar.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

