Aan de ouders van en de leerlingen
van het Cals College

IJsselstein/Nieuwegein, 28 oktober 2020

Betreft: maatregelen betreffende corona/mondkapjesplicht

Beste ouder(s) en leerlingen,
Gisteren heb ik overleg gevoerd met de medezeggenschapsraad over de coronasituatie op de scholen in het
algemeen en het dragen van mondkapjes binnen de school in het bijzonder. In dit overleg waren alle
geledingen (ouders, leerlingen en personeel) van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.
Mondkapjes
Mijn voorstel aan de medezeggenschapsraad was om het dragen van een mondkapje binnen het Cals
College verplicht te stellen. Ook in het licht van het voorgenomen besluit van het kabinet om deze
verplichting in te voeren. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het voorstel. Dit betekent het
volgende:
Vanaf vrijdag 30 oktober 2020 is het dragen van een mondkapje (of een doorzichtige variant) verplicht
binnen het Cals College. Zoals ook eerder gold bij het dringende advies, mag het mondkapje af in de
klassen en als een leerling in de pauze aan een tafel zit om te eten. Als in de klas de 1,5 meter niet mogelijk
is, kan de docent de leerlingen ook in de klas vragen het mondkapje te dragen. Dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn bij de beroepsgerichte vakken.
Bij deze verplichting horen de volgende uitwerkingen:
- Het verplicht dragen van het mondkapje wordt opgenomen in het veiligheidsbeleid en de huisregels
van beide scholen. Deze aanvulling op dit beleid geldt voorlopig tot de kerstvakantie.
- We gaan het dragen van het mondkapje actief handhaven en de maatregelen die we daarbij nemen
zullen proportioneel zijn. In de bijlage onderaan deze brief vindt u een omschrijving van de stappen
die we hierbij nemen.
- Vanwege de bijzondere situatie zal het Cals College iedere medewerker en leerling zo spoedig
mogelijk een wasbaar, niet medisch mondkapje, ter beschikking stellen. We hebben ze
inmiddels besteld.

Ik verzoek u uw kind(eren) te attenderen op deze verplichting en er op toe te zien dat zij met een mondkapje
naar school komen. Het is belangrijk daarbij de hygiëneregels in acht te nemen. Dat vraagt om dagelijks een
schoon mondkapje. Wij zullen binnen de school de leerlingen blijven aanspreken op het gebruik ervan en
waar nodig maatregelen nemen.
Overige maatregelen
Naast het overleg over de mondkapjes hebben we gesproken over aanvullende maatregelen zoals het
lesgeven aan halve groepen, het reguleren van de bewegingsstromen in de gebouwen, het ventileren van de
lokalen, et cetera. Gezien de verschillen die er zijn in de aantallen leerlingen en de capaciteit van de
gebouwen, zijn dergelijke maatregelen niet altijd centraal te nemen.
Dit betekent het volgende:
Docenten kunnen er voor kiezen om op enig moment de ramen dicht te doen, in dat geval wordt het lokaal
tussen elke leswisseling en pauze gelucht. We blijven natuurlijk alert op de luchtkwaliteit, deze wordt continu
gemeten en waar nodig wordt extra gelucht.
Op beide vestigingen zijn of worden scenario’s voorbereid die uitgaan van een mogelijke gedeeltelijke
lockdown of van het op hybride (deels fysiek, deels online) wijze verzorgen van het onderwijs. Als de
overheid een lockdown voor het onderwijs afkondigt dan volgen we die. We kunnen als school er ook zelf
voor kiezen om delen van de school te sluiten, bijvoorbeeld om het aantal besmettingen (preventief) tegen te
gaan of terug te dringen. De scenario’s hiervoor kunnen per vestiging verschillen.
In Nieuwegein gelden sinds de herfstvakantie weer looproutes op ‘drukke plekken’. In beide vestigingen zijn
banners/posters bij de entree en in het gebouw opgehangen, waarop de maatregelen nog eens duidelijk
staan aangegeven. Ook geldt op beide vestigingen dat medewerkers en docenten zoveel mogelijk online
vergaderen en waar mogelijk thuiswerken.
Op beide vestigingen blijft het protocol: wat te doen bij een besmetting van een leerling of een medewerker
van kracht.
Mocht u vragen hebben over deze maatregelen, dan kunt u uw vraag mailen naar corona.ng@cals.nl of
corona.ijss@cals.nl.
Met vriendelijke groet,

mevrouw drs. G.H.M. (Gabriëlle) Leijh
bestuurder

Bijlage: 1

Bijlage: handhavingsmaatregelen mondkapjesplicht
-Leerlingen die geen mondkapje dragen bij binnenkomst in de school, bij het verlaten van de klassen en bij
het lopen op de gangen, worden hierop aangesproken.
-Als een leerling een keer een mondkapje is vergeten, dan verstrekt de school deze.
-Weigert een leerling het mondkapje te dragen, dan volgt een gesprek met een functionaris van de school.
-Weigert de leerling na het gesprek nog steeds, dan worden de ouders gebeld.
-Daar waar de weigering vaker plaatsvindt, wordt de leerling naar huis gestuurd om het onderwijs online te
volgen.

