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Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerlingen,
Het is niet uit de lucht komen vallen, maar kwam toch hard aan: Nederland gaat voor vijf
weken op slot. En dat betekent nogal wat, ook voor het onderwijs en dus voor u, jullie en
onze medewerkers. In deze nieuwsbrief zetten we enkele zaken op een rij.
Gevolgen van de lockdown
Algemeen
Maandag 4 januari geen lessen (ingebruikname gebouw medewerkers van het CLV).
Vanaf dinsdag 5 januari geldt het reguliere lesrooster (voor de meeste leerlingen in een online
vorm).
Wilt u, als uw kind onverhoopt besmet blijkt te zijn met het coronavirus, dit melden via
info@clv.nl onder vermelding van de naam en de klas van uw kind. Zo houden wij overzicht
van het verloop, op weg naar 4 januari.
Voor de examenleerlingen
Vanaf dinsdag 5 januari komen alle examenklassen fysiek naar school voor lessen en SEtoetsen.
Iedere docent heeft twee lokalen tot zijn of haar beschikking, zodat er maximaal 15
leerlingen in een lokaal zitten.
Bij meer dan drie besmettingen in een stamklas zullen we een klas naar huis sturen en
volgen zij alsnog de lessen online.
De pré-examenklassen moeten vanaf 6 januari naar school komen voor hun SE-toetsen
indien die er zijn, maar zij volgen hun lessen online.
Leerlingen die niet fysiek naar school kunnen komen, volgen de lessen online. De docent
heeft hiervoor MS Teams aanstaan.
Leerlingen nemen actief deel aan de lessen (zowel in het lokaal met docent als zonder
docent). Wanneer leerlingen niet actief deelnemen en de les verstoren, kunnen zij door de

afdelingsleider naar huis worden gestuurd. Deze leerlingen zijn deze twee weken dan ook niet
meer welkom in de lessen op school.
Voor de overige leerjaren
Wij houden vast aan het normale weekritme en geven online les volgens het bestaande
rooster met lessen van 50 minuten.
De opzet van online lessen van 50 minuten zal zo moeten zijn dat leerlingen 30 minuten les
krijgen en in de laatste 20 minuten van de online les wat lucht krijgen, zodat zij niet continu
achter een beeldscherm hoeven te zitten. De docent kan dan eventueel ook nog 10 minuten
alleen leerlingen bij zich houden die nog vragen hebben.
Wij eisen dat leerlingen zichtbaar aanwezig zijn tijdens online lessen. Het is normaal dat de
camera aanstaat. Leerlingen die niet zichtbaar zijn, zijn niet aanwezig in de les en noteren
wij als absent. Mocht er een (technisch) probleem zijn waardoor de online zichtbaarheid
niet mogelijk is, dan kan een leerling daarover contact opnemen met de mentor.
Vanzelfsprekend vragen wij van leerlingen ook dat zij serieus en met respect deelnemen aan
de online lessen.
Mentoraat
Mentoren houden contact met hun mentorleerlingen gedurende de lockdown. Mocht u als
ouder zorg hebben over uw kind vanwege de ontstane situatie, dan kunt u contact opnemen
met de mentor van uw zoon/dochter.
Opvang kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders in een vitaal beroep
De school verzorgt opvang op school voor kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders in
een vitaal beroep. Mocht u daar gebruik van willen maken dan kan dat aangevraagd worden
via de afdelingsleider.
Mogelijk melden wij ons op 4 januari opnieuw, mocht er iets nieuws te melden zijn.
Wij wensen iedereen sterkte toe met de hele situatie. Wij hopen dat u, ondanks alles, toch
goede kerstdagen en een mooie jaarwisseling heeft.
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