Aan de leerlingen en ouder(s) van
de leerlingen van het Cals College Nieuwegein
Nieuwegein, 4 september 2020
Beste leerlingen en ouder(s),
Eindelijk weer lessen met alle leerlingen! We hebben ernaar uit gezien. En ook vonden we het spannend.
Van tevoren bedenk je zo goed en zo kwaad als mogelijk hoe we het met elkaar op een veilige manier
organiseren. Je ziet pas goed hoe dat uitpakt als alle medewerkers en leerlingen binnen zijn en de school in
vol bedrijf is. Docenten merken hoe onnatuurlijk het voelt om niet even naast de leerling te staan en mee te
kijken. Van achter het bureau zie je niks in een boek of op een scherm.
Hoewel iedereen weet van de 1,5 meter afstand en ook bereid is om daar rekening mee te houden, blijkt dit
in de praktijk soms lastig. Iedere dag passen we nog zaken aan om dit beter te laten verlopen. Maar tijdens
pauzes en leswisselingen zijn de gangen vol en denken leerlingen vaak niet zozeer aan de paar
volwassenen die ze tegenkomen.
Veel gaat gelukkig al goed, onderstaande zaken verdienen nog opnieuw de aandacht:

•
•
•
•
•
•

Altijd 1,5 m afstand houden van de medewerkers.
Altijd handen desinfecteren als je de school binnenkomt.
Altijd direct het lokaal ingaan en niet op de gangen blijven hangen.
Altijd pauze houden in de zitkuil, passage of buiten. Nooit in een vleugel en op de eerste
verdieping.
Bij binnenkomst gebruik je de vleugel waar je les hebt.
Zo min mogelijk gebruik maken van je kluis.

Onderwijs als je in quarantaine zit
Op dit moment geeft één collega vanuit huis les en daarnaast is er een aantal leerlingen in thuisquarantaine.
De meesten van deze leerlingen komen uit een vakantieland met code oranje. Docenten proberen nu uit hoe
ze kunnen lesgeven aan een volledige klas, waarbij ze op de één of andere manier ook de thuiszitter(s)
bedienen. We inventariseren wat wel en niet werkt. Een uniforme aanpak lijkt een voor de hand
liggende oplossing, maar we zien dat zoiets geen recht doet aan de verschillen tussen vakken en de
inhoud van lessen. Volgende week weten we meer en dan informeren we u/jullie daarover.
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-2Testen en quarantaine
De wachttijden lopen op bij de teststraten. Mocht uw kind nog geen DigiD hebben, dan is het raadzaam die
nu aan te vragen. De communicatie rond de uitslag van een test verloopt namelijk sneller via DigiD.
Als het gaat om het veilig houden van de school, dan doen we dat met elkaar. Als uw kind positief getest is,
dan ontvangt de school daarvan om redenen van privacy geen bericht. U zult de school moeten informeren
(corona.ng@cals.nl) en we rekenen erop dat u dat ook daadwerkelijk doet. Op deze manier doen we er alles
aan om een corona uitbraak te voorkomen.
Quarantaine: wanneer blijf je thuis
We hebben de poster van het RIVM toegevoegd waarop deze regels nogmaals duidelijk worden
weergegeven.
Ouders op school en ouderavonden
Het contact met ouders proberen we zoveel mogelijk buiten school te organiseren. Dat geldt ook voor de
ouderavonden die de komende periode op de agenda staan. Die zullen waarschijnlijk allemaal online
plaatsvinden. U ontvangt tijdig informatie hoe u dan kunt deelnemen.
De lessen Lichamelijke Opvoeding (LO)
Tot slot twee mededelingen over het vak LO. Berg je laptop op in je locker als je LO hebt. Als je “binnengym” hebt, in de gymzalen op school, dan verzamel je je met je klas in de zitkuil. Je docent haalt je op. Het
overzicht van de gymlessen hangt nu ook bij de zitkuil. De reden hiervoor is dat er anders geen volwassene
meer door de gang bij de gymlokalen kan lopen.
Ik hoop u/je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Een goed weekend!
drs. J.M. Kwaaitaal
Rector

Bijlage: Poster RIVM

