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Beste leerlingen, geachte ouder(s) en verzorger(s), 
 
Het zal u en jullie niet vreemd voorkomen dat het leven op school inmiddels behoorlijk 
ontregeld is en bij velen thuis zal dat niet anders zijn. We worden geconfronteerd, evenals 
op de collega-scholen, met hoge aantallen van besmette leerlingen en nog hogere aantallen 
van leerlingen die vanwege quarantaine thuiszitten. Inmiddels zit het aantal klassen dat 
volledig in quarantaine moest ook boven de tien. En het aantal medewerkers dat thuiszit 
loopt helaas ook met sprongen op.  
Dit betekent nogal wat. Daar komt bij dat we morgenavond weer informatie krijgen over 
aanpassingen van de landelijke maatregelen.  
 
Voor nu zetten we de belangrijkste punten op een rij: 

- Hoewel we gehavend de toetsweek zijn ingegaan, zetten we deze niet stop voor de 
leerlingen die gewoon op school mogen komen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor 
het inhalen van toetsen over enige tijd.  

- De telefooncentrale en het meldpunt kunnen logischerwijze de drukte even niet aan. 
Daarom vragen we om leerlingen uit klas 1 en 2 mavo en 1, 2 en 3 havo/vwo, afwezig 
te melden via de mentor voor 08.00 uur ’s ochtends, via de mail en te melden wat de 
reden van de absentie is en de verwachte duur. We vragen u om als u het later 
meldt, de school te bellen omdat de mentor dan voor de klas kan staan.   
De overige leerlingen hebben toetsweek en melden zich ziek via de 
examencommissie:  examencommissie@clv.nl 

- Bij meldingen van de besmetting van individuele leerlingen in een klas sturen we 
geen bericht meer naar huis. Als een klas in quarantaine gaat uiteraard wel.  

- Aan de leerlingen die thuis zitten en geen online lessen krijgen omdat er toetsen op 
het programma staan (en hun docenten dus ingeroosterd zijn als surveillant) geven 
we het advies om wel aan het werk te gaan voor de komende toetsen. Na de 
persconferentie zouden allerlei quarantaines zomaar kunnen worden opgeheven en 
kunnen zij verder met hun toetsweek 

- We vragen iedereen die morgen naar school kan komen vriendelijk om eerst een 
zelftest af te nemen. Eigenlijk rekenen we erop dat je dit doet.  

- Voor de ouders is het goed om te weten dat er helaas ook leerlingen misbruik maken 
van de situatie, door onder andere met een of ander appbericht aan te komen zetten 
waarop een positieve uitslag te zien zou zijn van een zelftest. 

- In klassen gaan ook nogal wat geruchten rond over aantallen besmettingen. Wij 
handelen echter alleen op basis van wat ons gemeld is.  

Na de persconferentie beraadt de schoolleiding zich opnieuw over wat ons te doen staat en 
we berichten u en jullie daarover op diezelfde avond nog. 
 
Met vriendelijke groet, 
De directie van het CLV 
 
Karin Wouters en Willem de Vos 
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