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Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerlingen,
Komende week
Vanaf maandag 14 tot en met woensdag 16 december vinden bijna alle lessen online plaats,
vanwege de verhuizing. We verwachten op die dagen alleen de leerlingen van de
examenklassen en van het juniorcollege op school.
Let op: tijdens die dagen is alleen de ingang aan de Middellaan open. De andere twee zijn
dicht vanwege de verhuiswagens en het afbreken van de tijdelijke lokalen.
Stand van zaken besmettingen
Naast de reden van de verhuizing komt het ook om een andere reden goed uit dat we een
paar dagen afstandsonderwijs bieden.
Het aantal besmettingen onder leerlingen is opgelopen, evenals dit het geval is in heel
Veenendaal. Het zijn er op dit moment 40. Een groot deel daarvan bevindt zich onder de
leerlingen van havo 5. Die leerlaag is om die reden enkele dagen naar huis gestuurd, maar is
inmiddels weer terug. Gisteren besloten we dat een brugklas en een tweede klas donderdag
en vrijdag online lessen krijgt.
Voor de helderheid: het is niet zo dat de GGD ons adviseert om klassen of leerlagen naar
huis te sturen. Dat is een directiebeslissing. Daarom staat het aantal dagen dat een klas of
groep thuis moet blijven niet van tevoren vast. We sturen ook leerlingen niet direct naar
huis, want het gaat niet om acuut ingrijpen. Zo’n maatregel gaat de volgende dag in, zodat
we medewerkers en ouders op de hoogte kunnen brengen. Het is ook niet zo dat zo’n klas in
quarantaine moet. Dat betreft alleen leerlingen die aangemerkt zijn als nauw contact.
Als dat het geval is en zij ontwikkelen klachten die met Covid kunnen samenhangen, kunnen
zij een test aanvragen. Als er geen sprake is van klachten, mag dat vanaf de vijfde dag na het
laatste contact. Eerder heeft het geen zin.
En daarvoor geldt weer dat er ook sprake geweest moet zijn van intensief contact buiten de
school.
Kerstrapporten
Aangezien de meeste leerlingen hun lessen online volgen volgende week worden er geen
kerstrapporten uitgereikt. De actuele cijfers kunt u natuurlijk gewoon via Magister inzien.
Ingebruikname schoolgebouw
Zoals eerder vermeld starten de lessen op dinsdag 5 januari. Op maandag 4 januari kunnen
de leerlingen die willen al wel het gebouw in om er rond te kijken. Een uitnodiging hiervoor
volgt.
Tot slot
Een oproep:
Doordat ons facilitaire team tijdelijk is uitgedund door ziekte, zoeken we een of twee
handige mensen die bereid en in staat zijn om komende week schilderijrails op te hangen in

de gangen en publieke ruimtes, zodat er vanaf de ingebruikname al kunst van leerlingen kan
hangen. Het is niet ingewikkeld, het is wel een beetje precisiewerk. Als u mogelijkheden ziet,
zien we graag een berichtje tegemoet via info@clv.nl
Komende week ontvangt u nog één bericht van ons. We spreken nu vast de hoop uit dat de
dagen voor Kerst niet gedomineerd zullen worden door zorgen, maar vooral ook de
verwachting in zich dragen die horen bij het feest van het licht van de wereld. Anders dan
we gewend zijn, maar misschien daardoor wel met meer betekenis.
De directie van het CLV
Karin Wouters
Willem de Vos

