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Geachte ouders(s)/ verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Omdat er weer het een ander te melden is, brengen we u en jullie via dit nummer van CLV 
Actueel op de hoogte. Van grote veranderingen is helaas nog geen sprake de komende 
weken. De schoolgebouwen blijven tot 1 maart dicht voor alle leerlingen met uitzondering 
van de examenklassen en kwetsbare leerlingen. Het virus ‘kwam te paard en keert te voet’. 
Maar keren zal het! 
 
De komende weken 
Tot aan de voorjaarsvakantie zal er voor het voortgezet niets veranderen qua maatregelen 
en mogelijkheden. De lessen voor alle niet-examenleerlingen blijven online en de 
examenleerlingen komen naar school. Mogelijk ziet het er na de voorjaarsvakantie anders 
uit. Het is denkbaar dat dan alle leerlingen op een dag/ dagdeel in de week weer op school 
mogen komen. Met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Hoe we dat dan gaan 
organiseren laten we weten zodra het bekend is.  
 
Om de ruimte die door de onlinelessen op een dag worden ingenomen iets te bekorten en 
ruimte te scheppen voor andere activiteiten, huiswerk en ontspanning komt er wel een 
aanpassing in de lestijd.  
 
Vanaf maandag 8 februari tot aan de voorjaarsvakantie werken we met een verkort rooster 
van 40 minuten per les. Dit betekent dat de les 30 minuten duurt en er pauze is tussen de 
lessen van 10 minuten. 
 
Voor de voorjaarsvakantie valt er een definitief landelijk besluit over het centraal 
eindexamen. Op 23 februari valt het besluit over het openen van de schoolgebouwen voor 
alle leerlagen.  
 
Online gedoe 
Vorige week werden we geconfronteerd met afschuwelijke teksten die door een leerling die 
zich tijdens lessen anoniem in de lobby van MSTeams meldde, werden geuit. Ze waren 
alleen voor de docent zichtbaar, maar zo kwetsend en bedreigend, dat we moesten 
ingrijpen. 
 
Dat betekent dat vanaf deze week alleen personen met een officieel Microsoft account 
binnen kunnen komen in Teams, waarbij de naam altijd zichtbaar is. Voor ouderavonden 
betekent dit dus ook dat deelname alleen mogelijk is via zo’n betaald account of via het 
leerlingaccount.  
 
Nog steeds is iedere tip welkom die ons naar de dader(s) in mavo 2 leidt.  
 
 
 
 



Bericht voor ouders die hun zoon of dochter naar school brengen 
We beseffen dat de werkzaamheden aan de Kerkewijk het lastig maken om uw zoon of 
dochter af te zetten bij school. Dat merkt een van de bewoners van de Middellaan, aan de 
zuidkant van de school ook; diverse ouders gebruiken een particuliere oprit om hun auto te 
keren. Ons verzoek is of u dat anders wilt oplossen, want voor betrokkenen is dit vervelend.  
Als u stopt op het Bronmos, een zijstraat van de Middellaan, kunt u direct doorrijden en is 
keren niet nodig.  
 
Overgang 
We buigen ons over de gewenste gang van zaken bij de overgang. Het zal niet gaan zoals in 
het vorige schooljaar, maar we houden wel rekening met de bijzondere omstandigheden. 
Zodra de normen en de procedure vaststaan, ontvangt u bericht.  
 
Publicaties nieuwe gebouw 
Ons nieuwe gebouw A is al in heel wat publicaties opgenomen en er volgen er ook nog 
enkele. Een greep uit de artikelen: 
 

- Schooldomein nummer 3, januari 2021, https://issuu.com/schooldomein/docs/sd33-
3_totaal  

- De Rijnpost, 20 januari 2021, https://www.rijnpost.nl/reader/73137 
- Website de Bouwwereld, https://www.bouwwereld.nl/opgeleverd/hergebruik-

centraal-bij-nieuwbouw-schoolgebouw/ 
- Website NOAHH, https://noahh.nl 
- Architectenweb, https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=48572 
- De Architect.nl, https://www.dearchitect.nl/projecten/christelijk-lyceum-

veenendaal-clv-noahh-network-oriented-architecture 
- Architectuur.nl, https://www.architectuur.nl/project/vernieuwbouw-christelijk-

lyceum-veenendaal/ 
- Archello.com, https://archello.com/project/christelijk-lyceum-veenendaal 
- Relatiemagazine HEVO: https://www.hevo.nl/actueel/relatiemagazine-360-is-uit 

 
Surveillanten 
We maken dankbaar gebruik van de diensten van een reeks surveillanten van 65+. Zij 
surveilleren in de gangen en op de leerpleinen en af en toe in een tweede lokaal waar geen 
docent is. We streven ernaar het aantal surveillanten in deze lokalen uit te breiden (waar de 
docent dat wil), omdat er helaas ook leerlingen zijn die in een lokaal zonder wakend oog het 
hun medeleerlingen moeilijk maken om de les online te volgen. Daarvoor zetten we 
stagiaires in en zo mogelijk vrijwilligers onder onze oud-medewerkers. Mocht u zich willen 
aanmelden als vrijwilliger dan kan dat via info@clv.nl. 
 
Vragenlijsten 
Eens in de zoveel tijd versturen we vragenlijsten om erachter te komen hoe ouders en 
verzorgers over het CLV en de kwaliteit van onderwijs en begeleiding denken. Onder de 
huidige omstandigheden hebben we aan de standaard-vragenlijsten niet veel. Gelukkig heeft 
‘Kwaliteitsscholen’ speciale vragenlijsten samengesteld voor deze periode van onderwijs op 
afstand. Uiteraard hopen we dat we zo snel mogelijk, mits verantwoord, weer in onze 
gebouwen aan de slag kunnen. Maar voor de huidige situatie willen we graag weten hoe u 
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een en ander beleeft en waar we onze kwaliteit van werken kunnen verbeteren. Er gaan ook 
vragenlijsten naar de leerlingen en naar onze docenten. U ontvangt de vragenlijst deze 
week. U zou ons en uiteindelijk uw kind een genoegen doen door de vragenlijst in te vullen. 
 
Warme truiendag 
Op vrijdag 5 februari is het wereldwijd ‘Warme truiendag’, bedoeld om ons bezig te houden 
met het verdrag van Kyoto, tegen de opwarming van de aarde. In al onze gebouwen gaat de 
verwarming drie graden lager en is een warme trui nodig om het niet koud te krijgen. Daar 
kan iedereen thuis ook aan meedoen. We zien tijdens de onlinelessen graag veel truien! 
 
En dat als opmaat naar wat mogelijk een winters weekeinde zal worden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karin Wouters 
Willem de Vos 
 
 
 
 
 


