
CLV Actueel 27, 27 augustus 2021 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerlingen, 
 
 
 
Wij zijn er klaar voor om komende week alle leerlingen weer te ontvangen en hopen dat 
iedereen weer voldoende is uitgerust! 
We zijn blij dat we tot nu toe geen verdrietige berichten hebben ontvangen. Ook al zullen er 
minder reiskilometers gemaakt zijn dan andere jaren, in vakanties kan er van alles gebeuren.  
 
De eerste week is dit jaar een introductieweek voor alle leerjaren; daarvoor hebben de 
leerlingen per leerjaar/ afdeling al informatie ontvangen en op de website staat onder 
‘Mededelingen’ ook de nodige informatie.  
 
Het lijkt ons goed om voor het vervolg een paar zaken met iedereen te delen: 
 
 
Aanpassingen gebouw B 
 
Gebouw B (eerder bekend als brughuis en studiehuis) is intern ingrijpend verbouwd: er is 
een gymnasiumvleugel gerealiseerd en er zijn leerpleinen gemaakt voor de brugklassen en 
de moderne vreemde talen. Aan de inrichting moet nog het een en ander gebeuren, dat 
laten we in een later stadium doen. Het ziet er in ieder geval heel anders uit door een 
andere kleur op de vloer en allerlei verplaatste of verdwenen wanden. 
 
Ventilatie 
 
Zoals veel scholen hebben we subsidie aangevraagd voor het aanpassen van het 
ventilatiesysteem in de gebouwen B en C . De subsidiepot bleek al leeg; inmiddels is daar 
100 miljoen euro bijgekomen en verwachten we binnenkort een toewijzing. Dan moet er 
nog veel voorbereid worden om de werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren, maar we zijn 
er volop mee bezig. 
 
COVID-maatregelen 
 
Tot nader order blijven de hygiënemaatregelen van voor de vakantie van kracht: 

- Iedereen draagt een mondkapje tijdens het lopen door een van de gebouwen 
- Leerlingen houden anderhalve meter afstand tot volwassenen en volwassenen doen 

dat ten opzichte van elkaar 
- Regelmatig handen ontsmetten 

 
Nieuw is dat we nu alleen nog van leerlingen die niet (volledig) gevaccineerd zijn, vragen 
twee keer per week een zelftest af te nemen. De testpakketjes zijn te verkrijgen bij de 
conciërges en de afdelingsleiders. We gaan ze niet meer uitdelen. 



Het is van belang om te weten dat wij het vanuit de directie op prijs stellen als zoveel 
mogelijk leerlingen zich laten inenten, maar dat we er nooit consequenties aan zullen 
verbinden als dat niet het geval is. We zullen er ook niet naar vragen. Hooguit kan het een 
gesprekspunt zijn in een klas als het over maatschappelijke thema’s gaat.  
 
Lestijden 
 
Let vooral op het veranderde tijdstip van het eerste uur: 08.15 ! 
 
We werken met lessen van 45 minuten. Het lesschema is als volgt: 
 

Lesuren Tijden 

1e lesuur 08:15 – 09:00 

2e lesuur 09:00 – 09:45 

3e lesuur 09:45 – 10:30 

Pauze 10:30 – 10:45 

4e lesuur 10:45 – 11:30 

5e lesuur 11:30 – 12:15 

Pauze 12:15 – 12:45 

6e lesuur 12:45 – 13:30 

7e lesuur 13:30 – 14:15 

8e lesuur 14:15 – 15:00 

Pauze 15:00 – 15:15 

9e lesuur 15:15 – 16:00 

10e lesuur 16:00 – 16:45 

 
 
 
Hopelijk kunnen we ons dit jaar vooral wijden aan onderwijs in gezonde omstandigheden, 
 
Vriendelijke groet, 
 
De directie van het CLV 
 
Karin Wouters 
Willem de Vos 


