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Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerlingen,
Op 4 januari hebben we via een webinar met al onze medewerkers het schooljaar heropend.
Met als hoofdthema: ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar…’
Vreemd natuurlijk, op de dag waarop we het nieuwe gebouw in gebruik zouden nemen.
Vanaf gisteren is er gelukkig leven in onze gebouwen, door de aanwezigheid van onze
leerlingen in het examenjaar en hun docenten. Het nieuwe gebouw is prachtig, maar wat
biedt het een andere indruk als er leerlingen rondlopen en lokalen en leerpleinen gewoon in
gebruik zijn.
Dat vormt een behoorlijk contrast met het onderwijs op afstand voor de andere leerlingen.
Zeker als het thuis vol is doordat ook ouders thuis werken. Datzelfde geldt voor nogal wat
leraren, die hun eigen kinderen bij de online-les moeten houden, of moeten bezighouden en
ook hun lessen moeten verzorgen.
En dat is maar een van de redenen, waarom we hopen dat deze situatie maar kort zal duren.
Omroepboodschap
Gisteren zijn alle examenleerlingen toegesproken via de intercom, met de volgende
woorden.
“Beste leerlingen en beste collega’s,
Namens de directie kort een onderbreking om jullie officieel welkom te heten en al het
goede toe te wensen voor een mooi en gezond 2021. We hadden de ingebruikname van de
nieuwe school graag groots gevierd maar helaas is dat niet mogelijk. Nu moet ik wel zeggen
dat het eigenlijk ook wel heel gezellig is om nu met alleen de examenleerlingen op school te
zijn. Mooi om te zien hoe de leerpleinen zich langzaam vullen, mensen aan het werk of heel
gemoedelijk aan het kletsen zijn, dat maakt mij ook wel erg trots op jullie en op de school.
2021 wordt een vele opzichten een bijzonder jaar en het jaar waarin jullie hopelijk je
diploma in ontvangst mogen nemen. Dat de omstandigheden niet helemaal optimaal zijn
daar heeft iedereen last van. We gaan er met elkaar voor zorgen dat jullie zo goed mogelijk
voorbereid worden op je examen en er zo veel mogelijk mensen de doorstart kunnen maken
naar hun vervolgopleiding.
Dat deze periode voor veel mensen spannend is mag duidelijk zijn en genoeg mensen
hebben dat helaas ook van dichtbij moeten ervaren. Alhoewel het grotendeels overal goed
gaat, wil ik nogmaals benadrukken dat het voor ons personeel en zeker ook voor sommige
leerlingen spannend kan zijn om hier te zijn terwijl het gros van Nederland thuis moet
werken of studeren. We willen jullie dan ook vragen om hier rekening mee te houden. Houd
je mondkapje op als rondloopt en houd afstand. Voor de lessen hebben de docenten twee
lokalen tot hun beschikking en waar nodig maken ze daar gebruik van en ook daar rekenen
we op jullie medewerking.

Dan nog een paar mededelingen over het gebouw: In het nieuwe gebouw is eten en drinken
alleen toegestaan op de begane grond en de eerste trap, niet op de leerpleinen.
Een gebouw is mooier en werkt prettiger als het opgeruimd is dus laten we daar ook met
elkaar voor zorgen
Rest mij om iedereen heel veel succes te wensen de komende tijd en geniet ook van het feit
dat je met een kleine groep gebruik mag maken van deze mooie school.”

Als uw kind klachten heeft
Het (b)lijkt uitzondering te zijn, maar het komt voor dat kinderen met klachten die
gerelateerd kunnen zijn aan het Coronavirus, of zelfs leerlingen die in afwachting zijn van
een testuitslag, gewoon naar school komen.
Wij vragen iedereen met klem om de regels op dit gebied serieus te nemen. Bij klachten blijf
je thuis en vraag je een test aan. De uitslag wacht je altijd thuis af.
We stellen het zeer op prijs als u een onverhoopte besmetting van een leerling aan de school
doorgeeft. Wij willen graag dagelijks weten hoe het er op dat gebied voorstaat.

Regels online lessen
Nu alle lessen aan de niet-examenleerlingen op afstand worden gegeven, herhalen we dat
het verplicht is om de camera aan te zetten. Als je camera uit staat, word je als afwezig
genoteerd. Mocht er een probleem zijn met de camera dan mag je die van je mobiele
telefoon gebruiken. Als er op dat punt een ander probleem is, neem je contact op met je
mentor.
Van ouders vragen we, waar nodig, uw kind te stimuleren mee te doen en desnoods te
controleren of het de lessen daadwerkelijk volgt. En van ons mag u verwachten dat zonder
tegenbericht iedere les op het rooster daadwerkelijk gegeven wordt.
Onderwijs is altijd een tweezijdig proces, maar op afstand geldt dat des te meer.
Op 14 januari alle lessen online
Op donderdag 14 januari is gedurende de ochtend de watertoevoer afgesloten in alle
gebouwen, vanwege werkzaamheden aan de waterleiding.
Dat betekent dat op die dag alle lessen, dus ook aan examenklassen, online gegeven zullen
worden.
We kunnen helaas niet ruim 400 mensen ontvangen, terwijl de toiletten na gebruik niet
meer doorspoelen.
Stand van zaken Covid-19
Wij registreren dagelijks de meldingen die we binnenkrijgen over besmette leerlingen en
houden vanaf de datum van melding een leerling 14 dagen op de lijst. Uiteraard zijn we
afhankelijk van die meldingen.

Met die gegevens staat de teller, gemeten vanaf 24 december, op 3 besmette leerlingen en
2 medewerkers. We weten dat het om dagkoersen gaat, maar hopelijk zet deze trend zich
voort.
We wensen alle betrokkenen bij het CLV een boeiende periode toe, met leren op afstand en
op school, vallen en opstaan, roeien met de riemen die we hebben en gelukkig het voorjaar
in het vooruitzicht, met hopelijk meer adem- en levensruimte.
Karin Wouters
Willem de Vos

