Aan de ouder(s) van
alle leerlingen van het
Cals College Nieuwegein

Nieuwegein, 24 november 2020

Beste ouder(s) en leerlingen,
Op dit moment hebben wij op school te maken met een wisselend aantal besmettingen maar er is
vooralsnog gelukkig geen sprake van een uitbraak. Wekelijks worden ongeveer 10 leerlingen positief getest
en 1 tot 2 medewerkers. Voor de medewerkers betekent het dat ongeveer 10% van hen corona heeft gehad.
Dezelfde aantallen horen we van andere scholen in het land: het is drie keer hoger dan het landelijk
gemiddelde.
Voor de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers doen we er alles aan om een uitbraak van corona
te voorkomen. Zo zijn de pauzetijden van de derde klassen deze week aangepast. Alle leerlingen nemen
inmiddels een mondkapje mee naar school en zeker in de ochtend worden deze goed gedragen. In de loop
van de dag verslapt dat en moeten we veel leerlingen aanspreken. Het zou goed zijn als u dit thuis met uw
zoon of dochter bespreekt.
Echt een aandachtspunt is de regel: “heb je lichte klachten, blijf thuis en laat je testen”. We merken dat er te
losjes wordt omgegaan met deze regel. Inmiddels hebben we een paar keer meegemaakt dat een leerling
met klachten toch naar school is gegaan, want “het zal wel niks zijn”. Achteraf bleek de leerling besmet.
Klasgenoten en medewerkers lopen zo onnodig risico. Het kan een desastreus gevolg hebben voor de
verspreiding van het virus waardoor klassen of jaarlagen naar huis moeten. Kortom: heb je lichte klachten,
blijf thuis en laat je testen.
Als leerlingen ziek zijn of in quarantaine zitten dan volgen ze de lessen online. Het komt nu soms voor dat
een leerling niet ziek is, maar zelf besluit een les online te volgen. Dat is niet toegestaan en zal als
ongeoorloofd verzuim worden aangemerkt.
Vandaag is bekend geworden dat bij het vak muziek zingen niet meer mag. We wachten af of er
aanvullende maatregelen komen voor het middelbaar onderwijs. Gesproken wordt over de kerstvakantie,
maar nog niets is daarover zeker. Zodra we iets weten zullen we u daarover infomeren.

Met vriendelijke groet,

drs. J.M. (Jeroen) Kwaaitaal
rector

