Aan de ouder(s) van en aan alle leerlingen
van het Cals College Nieuwegein
Nieuwegein, 11 september 2020
Beste leerlingen en ouder(s),
Het aantal besmettingen loopt op en deze week hebben de eerste scholen tijdelijk de deuren gesloten. Het is
een scenario wat we koste wat kost willen voorkomen op het Cals College. Het betekent dat
de geldende maatregelen van hygiëne, 1,5 meter afstand houden en ventileren onverminderd van kracht
blijven.
Deze week zouden we meer duidelijkheid geven over het thuis volgen van lessen. Daarover gaat deze
brief voornamelijk. Daarnaast gaat het over reizen en andere buitenschoolse activiteiten. Aan het einde van
de brief staan nog enkele korte opmerkingen. Die hebben we “en dan nog wat anders…” genoemd.
Onderwijs volgen vanuit huis
Als je tijdelijk niet naar school kunt gaan, is het belangrijk dat je thuis zoveel mogelijk het schoolwerk bij kunt
houden. Zo blijf je aangehaakt. Dat een leerling wel eens een paar dagen afwezig is door ziekte is van alle
tijden. Dat een leerling afwezig is in afwachting van een testuitslag of vanwege quarantaine is nieuw. In de
kern gaat het natuurlijk om hetzelfde: hoe blijf je bij met je schoolwerk, als je niet naar school kunt gaan?
Hieronder lees je wat je in dat geval van school mag verwachten, bij kort verzuim (3-5 dagen) en
langer verzuim (vanaf een week). En wat de school van jou verwacht.
Kort afwezig (3 tot 5 dagen)
− Je maakt het huiswerk dat in Magister staat.
− Je hebt contact met je medeleerlingen over opgaven die in de les zijn gemaakt en stof die in de les
is behandeld. Teams is daarbij een handig communicatiemiddel.
− Hierbij is leerling dan dus niet online aanwezig bij de uitleg van de les.
Langer afwezig (vanaf 1 week)
− Je docent heeft de lesplanning, c.q. werkwijzer online gezet, in Magister of in Teams.
− Je docent geeft aan of je tijdens het reguliere lesmoment mee kan of moet kijken/luisteren of via de
chatfunctie van Teams mee kunt doen. Het kan ook zijn dat je niet hoeft in te loggen om mee te
kijken en dat je zelfstandig de opgaven kunt maken.
− Regelmaat en ritme zijn belangrijk; je werkt daarom aan de vakken volgens het reguliere lesrooster.
− Je zoekt daarvoor thuis een rustige plek waar je achter je laptop kunt werken.
− Je docent wil zicht hebben op je studievoortgang en jij wil feedback op gemaakt
werk. Je docent spreekt daarover met jou een contactmoment af.
− Je mentor is er voor een coachend gesprek over je sociaal welbevinden, planning, motivatie
en studievoortgang. Je mentor heeft daarover met jou een wekelijks contact.
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Activiteiten buiten school / Buitenschoolse activiteiten
Buitenlandse reizen
Tot en met december 2020 zijn er geen buitenlandse reizen. De situatie is in het buitenland te instabiel om
daar met een groep leerlingen naartoe te gaan. In oktober bekijken we de situatie voor 2021 (tot de zomer).
Buitenschoolse activiteiten in Nederland
Bij binnenlandse buitenschoolse activiteiten, denk aan excursies en reizen, is de landelijke 1,5 meter regel
voor onze medewerkers leidend. Daarnaast moet ook de ventilatie tijdens het vervoer in orde zijn.
Met Pouw Vervoer hebben we afgesproken dat zij voor de medewerkers de 1,5 meter kunnen garanderen: in
een bus zitten de 2 begeleiders op de laatste/achterste bank. Tussen hen en de leerlingen is minimaal één
lege rij stoelen. Verder draagt iedereen in de bus verplicht een mondkapje. Daarnaast is de ventilatie in
orde. Onder deze condities kunnen de binnenlandse (eendaagse) excursies (in de huidige situatie) doorgang
vinden. Leerlingen die het, ondanks de bovengenoemde maatregelen, risicovol vinden om mee te gaan op
excursie, kunnen dat aangeven door een mail te sturen naar corona.ng@cals.nl.
En dan nog wat anders…
− Als je niet op de bovenverdieping moet zijn, dan blijf je daar weg. Kom daar alleen als je naar je les
moet gaan of even iets uit je kluisje moet pakken. Beperk dat laatste tot 1x per dag en ga direct weer
naar beneden. Op deze manier blijft er een veilige route voor de medewerkers om zich te
verplaatsen.
− Blijf altijd 1,5 meter afstand houden van de medewerkers, in de lokalen en op de andere plekken in
de school.
− Alle vleugels zijn nu ook ingang geworden. Gebruik de ingang van de vleugel waar je je 1e lesuur
hebt. Hoewel dat soms onlogisch aanvoelt, roepen we je nogmaals op om dat voorlopig toch te
blijven doen: daarmee vermindert de drukte bij de hoofdingang.
− Inmiddels staat er buiten een tent opgesteld en dat betekent dat er 250m² extra overblijfruimte is
voor leerlingen. Als de temperatuur gaat dalen, zullen er heaters worden geplaatst. Op deze manier
wordt de drukte in de zitkuil minder.
− Leerlingen die vanwege gezondheidsrisico’s een rustige plek nodig hebben om te pauzeren, geven
dat aan door een mail te sturen naar corona.ng@cals.nl. Voor hen komt er een pauzelokaal.
− Met de herfst in aantocht, voorzien we veel snotterende medewerkers en leerlingen. Nu is de regel:
blijf thuis. We voorzien veel lesuitval als die regel blijft zoals die nu is. Scholen hebben inmiddels een
oproep gedaan aan de overheid om hier nog eens goed naar te kijken.
− Iets heel anders: de komende tijd wordt in de lokalen het aantal stopcontactpunten stapsgewijs
uitgebreid. Dat is handig voor het opladen van de laptop.
Met vriendelijke groeten,

drs. J.M. Kwaaitaal
Rector

