Aan de ouders/ verzorgers van de leerlingen van het CLV

Geachte ouders/ verzorgers,
Graag brengen we u op de hoogte van enkele veranderingen op het terrein en in de
gebouwen van het CLV. Op dit moment worden er in het totaal 21 tijdelijke lokalen
geplaatst. Eerst op het fietsenplein noord en later in de week voor het mavohuis. Na de
voorjaarsvakantie gaan we die in gebruik nemen, evenals de 11 schoollokalen aan de Mispel
11 in Veenendaal.
De volgende data zijn van belang:
-

-

-

-

Vóór 20 februari moeten de kluisjes in het Theoriehuis leeg zijn, omdat ze worden
verplaatst. Ze gaan naar de gymzalen 1 en 2 die we ook als overblijfruimte gaan
gebruiken.
Leerlingen van havo 2 en 3 die naar de Mispel gaan, moeten hun kluisje ook vóór 20
februari leeggemaakt hebben. Zij krijgen in het gebouw aan de Mispel een nieuw
kluisje, met een cijferslot. Daarvoor brengen we uiteraard geen extra kosten in
rekening. Ze behouden hun kluis aan de Kerkewijk.
Op 21 februari krijgen de leerlingen een aangepast programma dat per leerjaar of
afdeling verschilt. Informatie daarover krijgt uw zoon of dochter via de hun mentor.
Op 22 februari zijn er geen lessen, vanwege de verhuizing en het overplaatsen van
alle Wifi-toegangspunten. Dit betekent dat de voorjaarsvakantie voor alle leerlingen
een dag eerder begint.
Op 21 en 22 februari verhuizen we, op eigen terrein en naar de Mispel.
Vanaf 4 maart wordt er geen gebruik meer gemaakt van het Theorie- en Praktijkhuis
en zijn deze niet meer toegankelijk voor onbevoegden.
1 april start slopen en strippen
1 juli start bouw aannemer

De leerlingen krijgen via Magister en hun mentor instructies over het (lokalen)rooster na de
voorjaarsvakantie, over overblijffaciliteiten en looproutes.
Tijdelijke huisvesting
Op dit moment wordt er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de tijdelijke huisvesting en
de gebouwen die blijven, voorzien worden én blijven van water, stroom en gas. De huidige
gymzalen worden omgebouwd tot overblijfruimte met catering, garderobe en
kantoorruimtes. Dat betekent bijvoorbeeld dat er brede vluchtdeuren en een
brandmeldinstallatie worden aangebracht.
Onderzoek
In maart wordt in het hoofdgebouw op een paar plekken ‘validerend asbestonderzoek’
uitgevoerd. Dat betekent dat op enkele plaatsen een luchtdichte tent wordt gebouwd, dat
daar asbesthoudende kit wordt verwijderd en dat meetapparatuur moet aantonen of er in
die ruimte vezels vrijkomen. Vrijwel zeker zal dat niet het geval zijn, maar we moeten het
laten aantonen.

U kunt over de vorderingen lezen op www.clvbouwt.nl
Vriendelijke groet,
De directie van het CLV

