Nieuwegein, 25 augustus 2020

Beste leerlingen en ouders,
Na een warme zomer gaat het schooljaar weer beginnen. We zijn afgelopen jaar geëindigd met een aantal
weken les aan steeds 1/3 van de klassen. Nu mogen alle leerlingen weer tegelijkertijd naar
school. Fijn! Ondertussen zijn er iedere dag nieuwe berichten over de Coronasituatie.
Gisteravond bijvoorbeeld werden meer gebieden in het buitenland oranje verklaard. Dit betekent dat we een
groot beroep doen op jullie, leerlingen, om de richtlijnen van de overheid op te volgen. Als je deze week
terugkomt van vakantie in een gebied dat nu oranje/rood is, laat je je schoolleider weten dat
je in quarantaine gaat. Ook bij verkoudheidsverschijnselen blijf je thuis. In dat geval melden je ouders jou af
bij Verzuim.
In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er bij de verplichte thuisquarantaine van een leerling geen
melding gedaan bij leerplicht.
Het programma voor de opstartdagen ontvangen jullie in een aparte brief. Op woensdag 2
september beginnen de lessen. Zoals voor de zomer al door de overheid is aangegeven, mogen de
leerlingen weer alle dagen naar school. Wel moet er 1,5 meter afstand worden gehouden tot volwassenen.
De laatste weken vindt er regelmatig discussie plaats over de omstandigheden waarin leerlingen naar school
kunnen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Op die manier hanteren we een duidelijke lijn die niet
afhankelijk is van alle (soms tegenstrijdige) meningen die we horen op radio, tv en social media.
Wat betekent dit voor de situatie op het Cals?
• Leerlingen houden altijd 1,5 meter afstand van de medewerkers.
• Lokalen worden in alle pauzes gelucht. Tijdens de lessen staan ramen en deuren en deuren zoveel
mogelijk open.
•
Je komt het gebouw binnen via de ingang waar je het eerste lesuur hebt. De extra ingangen per
vleugel zijn alleen tussen 08:00 en 08:30 uur te gebruiken.
• Bij binnenkomst van de school en bij wisseling van leslokaal desinfecteer je je handen
• De lokalen zijn zo ingericht dat je te allen tijde 1,5 meter afstand kunt houden van je docent. De
docentplek is afgebakend en er staat een plastic scherm op het bureau.
• Om de 1,5 meter te kunnen garanderen, zijn de werkplekken in de vleugels gereserveerd
voor medewerkers. Leerlingen kunnen daar dus helaas niet werken of pauzeren. Wel mag je door de
vleugels om naar je les te gaan (vanzelfsprekend!) of om iets uit je kluisje te halen.
• Waar kun je wel pauzeren? De aula, de zitkuil en de passage zijn de pauzeplekken voor
leerlingen. Daarnaast kun je buiten pauzeren in de ruimte tussen de gymzalen en
de passage. Die ruimte wordt overdekt (en als het kouder wordt ook verwarmd). De vleugels en de
eerste verdieping zijn dus geen pauzeplek meer!
• Als de les afgelopen is, gaan eerst de leerlingen naar hun volgende lokaal. Hun docent wacht in
het lokaal tot de volgende groep binnen is en loopt daarna pas naar het lokaal van zijn volgende
lesuur. Docenten lopen via de 1e verdieping, als ze zich in pauzes moeten verplaatsen.
• De overheid heeft scholen opgeroepen voor 1 oktober hun luchtbehandeling te controleren.
We hebben hiervoor inmiddels een opdracht gegeven aan een gespecialiseerd bedrijf om dit voor
ons te doen.

Moet je in quarantaine of behoor je tot een risicogroep, neem contact op met je schoolleider of met
de jaarlaagverantwoordelijke. Hieronder vind je hun mailadressen.
Leerlingen die thuis moeten blijven vanwege Corona, zorgen ervoor dat ze via de laptop van een klasgenoot
mee kunnen luisteren naar de uitleg van de docent. Docenten die vanwege gezondheidsrisico’s thuis
moeten blijven, geven vanuit huis online les. Leerlingen volgen die les dan in het lokaal, via Teams op hun
laptop.
Als er iets verandert in de richtlijnen voor scholen, zullen we jullie daarvan direct op de hoogte stellen.
Als jullie vragen hebben naar aanleiding van Corona, kunnen jullie mailen naar corona.ng@cals.nl.
Ik wens jullie een goed schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,

Drs. J.M. Kwaaitaal

Schoolleiders/jaarlaagverantwoordelijken per leerjaar:
Klas
1
2
3 havo
3 (t)vwo
H4/H5
V4
V5
V6

mailadres
a.pauw@cals.nl
r.leon@cals.nl
p.wassenaar@cals.nl
j.vd.drift@cals.nl
b.buijs@cals.nl
m.heller@cals.nl
p.wassenaar@cals.nl
r.van.beusichem@cals.nl

