Aan de ouder(s) van en aan alle
leerlingen van het Cals College Nieuwegein
Nieuwegein, 2 oktober 2020
Beste ouder(s) en leerlingen,
In het land laaien de discussies op over de maatregelen die er in het voortgezet onderwijs genomen moeten
worden. We volgen deze discussie natuurlijk op de voet. We houden ons aan de richtlijnen die de overheid
geeft en schakelen zodra deze veranderen.
Mondkapjes: dringend advies
De belangrijkste verandering die we vanaf aanstaande maandag 5 oktober doorvoeren, is het dragen van
mondkapjes in school. Dat is het dringende advies van het Ministerie van Onderwijs en dat volgen we
op. Het betekent dat leerlingen en medewerkers een mondkapje opzetten zodra ze het schoolgebouw
binnenkomen.
Het mondkapje mag in twee situaties af:
− tijdens de les in het lokaal, tenzij de docent verzoekt om het mondkapje toch te dragen. Denk daarbij
aan lessen waarin de docent binnen de 1,5 meter van een leerling moet komen;
− om te eten op de plekken waar nu gepauzeerd kan worden. Voor de leerlingen is dat de zitkuil en de
tent buiten.
Vandaag ontvangt u daarover een brief van de bestuurder, mevrouw Gabrielle Leijh.
Ventilatierapport
Gisteren kwam het ventilatierapport beschikbaar en de bestuurder heeft naar aanleiding daarvan een brief
verstuurd aan personeel, ouders en leerlingen. De ventilatie is op orde, behalve in de D- en Evleugel. Gistermiddag zijn daar in elk lokaal CO2-meters geplaatst. Die zullen een signaal afgeven wanneer
in het lokaal de signaleringswaarde van aanwezige C02 wordt bereikt. Het lokaal moet dan gelucht worden
en de leerlingen verlaten het lokaal. Voor de docenten in de D- en E-vleugel is er een instructie in elk lokaal
hoe te handelen als dit zich voordoet.
Dit is een oplossing voor de korte termijn. Voor de langere termijn hebben we voor de vakantie al een
bureau ingeschakeld om de luchtkwaliteit in het hele gebouw integraal aan te pakken, dat is de
luchtbehandeling en de klimaatbeheersing.
Ontwikkeling aantal besmettingen
In de periode van de start van het schooljaar tot vandaag zijn in totaal 9 leerlingen positief getest. In al deze
gevallen is er daarna contactonderzoek uitgevoerd, waardoor andere leerlingen in quarantaine gegaan
zijn. Uit één klas zijn 3 leerlingen positief getest. Deze klas is als geheel in quarantaine gegaan en de
leerlingen volgen tot en met aanstaande maandag de lessen thuis online.
Inmiddels zijn 60 docenten getest vanwege klachten die kunnen wijzen op Corona. Vijf
docenten daarvan zijn positief getest. Docenten die klachten hebben moeten thuis blijven en zich laten
testen. In die periode geven ze les vanuit huis, tenzij ze daartoe door ziekte niet in staat
zijn. De lesopvangassistenten hebben het druk!
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-2Thuis lessen volgen en online etiquette
Ongeveer 15% van de leerlingen is nu thuis. Normaal is dat 5%. Docenten zetten hun lessen in de Teamsagenda, zodat leerlingen vanuit huis kunnen deelnemen aan de lessen. Als een les niet in de Teams-agenda
staat of er andere moeilijkheden zijn waardoor deelname aan de les niet mogelijk is, dan horen wij dat graag
(corona.ng@cals.nl) en dan kijken we hoe we dat kunnen oplossen. Van leerlingen verwachten we dat ze
vanuit thuis meedoen alsof ze op school zijn (aangekleed en wel!) én dat ze hun camera
aanzetten. Dat heeft te maken met online-etiquette: de docent moet kunnen zien dat je er bent en dat je
meedoet. Het is daarnaast beleefd om jezelf te laten zien als je in contact bent met een ander.
TEA-week en SE-week
Er komen vragen over de toetsen en SE’s die eraan komen in de TEA-week: moeten die doorgaan nu 15%
van de leerlingen een paar dagen lessen vanuit huis volgen of door ziekte missen? Het antwoord
is ja. Hoewel nu meer leerlingen dan normaal absent zijn, zijn deze leerlingen niet langer dan normaal
absent. Voor de leerlingen die door ziekte lang afwezig zijn, volgt maatwerk. Dat was in het verleden ook al
zo.
Zo min mogelijk op school zijn
In lijn met de maatregelen die de overheid voor de komende 3 weken heeft afgekondigd, geldt
vanaf maandag 5 oktober op school:
−
−
−
−

Leerlingen zijn alleen op school voor lessen. Bij aankomst op school gaan ze direct naar het lokaal
en na afloop van de lessen gaan ze direct naar huis.
Ook de medewerkers zijn alleen op school als dat noodzakelijk is. Ook docenten zullen dus na de
lessen direct naar huis gaan. Individuele mentoraatsgesprekken worden waar mogelijk via Teams
gevoerd.
Gesprekken met ouder(s) vinden zoveel mogelijk online plaats.
De excursies in de TEA-week zijn geannuleerd.

Daarnaast handhaven we wat we al eerder hebben afgesproken:
− je blijft thuis bij klachten;
− bij binnenkomst in school ontsmet je je handen;
− bij binnenkomst in het lokaal ontsmet je je handen;
− de bovenverdieping blijft leeg, zodat de medewerkers zich op een veilige manier kunnen
verplaatsen;
Een lange brief met veel informatie! Ik zie dat iedereen zijn best doet om zich zo goed mogelijk aan de
nieuwe realiteit aan te passen. Zo komen we ook het beste door deze periode heen… Laten wij hopen dat
we gezond blijven!
Mocht deze brief aanleiding geven tot vragen, richt u die dan aan corona.ng@cals.nl.
Met vriendelijke groet,
drs. J.M. (Jeroen) Kwaaitaal
rector Cals College Nieuwegein

