Nieuwegein, 15 december 2020

Beste ouder(s) en leerlingen,
Het kabinet heeft, zoals u waarschijnlijk hebt gehoord, een lockdown aangekondigd. Voor het onderwijs
betekent dit het volgende:
De scholen in het basis- en voortgezet onderwijs gaan van woensdag 16 december tot en met vrijdag 15
januari over op online onderwijs.
Dit geldt NIET voor het onderwijs:
• aan de eindexamenkandidaten;
• in de praktijkgerichte vakken op het vmbo, het speciaal en het praktijkonderwijs (pro);
• aan kwetsbare leerlingen en leerlingen met (beide) ouders in een vitaal beroep.
Voor deze drie groepen blijven de scholen open. Ook de schoolexamens van leerlingen in het
(voor)examenjaar kunnen doorgaan.
Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen gaan we dus ook op het Cals College over op online
onderwijs voor alle leerlingen behalve de examenleerlingen.
De dagen tot de kerstvakantie
Schoolexamens en andere toetsen
De schoolexamens worden volgens schema afgenomen. De andere toetsen worden verschoven naar een
nog nader te bepalen moment in januari. Berichtgeving daarover volgt in de 2e week van januari. Dat geldt
ook voor het inhalen van gemiste toetsen.
Voor de leerlingen die geen examentoetsen maken, begint de kerstvakantie na de laatste toets
vandaag. Docenten hebben zo de kans om hun (online) onderwijs in januari, tijdens de lockdown, voor te
bereiden.
Spullen ophalen
Vandaag hebben de leerlingen gehoord dat ze alle boeken mee naar huis moeten nemen, zodat ze vanaf 5
januari de (online) lessen kunnen volgen. Voor de leerlingen die dit bericht hebben gemist, is de school
morgen nog open hiervoor.
Vanaf januari
(online) lessen en activiteiten
Van 5 tot en met 15 januari zijn er fysieke lessen voor examenleerlingen. Alle andere leerlingen
hebben thuis online les. Alle niet-lesgebonden leerling-activiteiten, denk aan voorstellingen, vervallen in deze
periode.
Zorgleerlingen
Er is opvang op school voor leerlingen met een lastige thuissituatie. Dit wordt geregeld vanuit de Zorg.
Leerlingen met beide ouders in en cruciaal beroep
Leerlingen van wie de beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep, kunnen op school de online
lessen volgen. Neemt u in dat geval contact op met Mw. Verschuur (c.verschuur@cals.nl)
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Lesrooster
We schakelen in deze periode over op een 45-minuten rooster. Hiermee voorkomen we dat leerlingen te
lang achter hun laptop moeten zitten. In de middagen is er zo ook meer ruimte voor leerlingen om hun
lessen te verwerken en voor docenten en mentoren om individuele afspraken te maken. Later deze week
komt er een bericht over de lestijden.
Studiedag 4 januari
De (online) lessen starten op dinsdag 5 januari. Op maandag 4 januari is er een (online) studiedag.
Al met al een ongemakkelijke afsluiting van een jaar dat we niet snel zullen vergeten; 2020 heeft veel van
ons - leerlingen, ouders en school - gevraagd. Ik vrees dat we ook in 2021 nog een tijdlang de tanden op
elkaar moeten zetten.
Ik wens jullie fijne kerstdagen toe en ik hoop dat 2021 het jaar wordt waarin we het virus onder controle
krijgen en we weer gewoon school kunnen worden: de fijne plek om met elkaar groot te worden.
Met vriendelijke groet,

drs. J.M.(Jeroen) Kwaaitaal
rector Cals College Nieuwegein

