Middelburg, 17 april 2020
Beste leerlingen, ouders en/of verzorgers,
Dit is de laatste Coronabrief voor de vakantie. Ik wil iedereen een heel mooie vakantie wensen, maar
ik besef tegelijkertijd dat dit geen gewone vakantie is. Leerlingen zijn al vijf weken thuis en daar
komen gewoon weer ruim twee weken bij. Wat wegvalt is het schoolwerk, maar er zijn vooralsnog niet
veel mogelijkheden in deze vakantie samen met familie of vrienden leuke activiteiten te ondernemen.
Toch zal ieder er naar vermogen het beste van maken.
Dan speelt de vraag of de scholen na de meivakantie weer open kunnen. U heeft het ongetwijfeld
gemerkt: deze vraag zingt rond. Op dinsdag 21 april komt het kabinet met nieuwe besluiten over wat
er na 28 april wel en niet kan in de samenleving. Dat geldt dus ook voor het onderwijs.
Op dit moment zijn de onderwijsorganisaties en het ministerie met elkaar in gesprek om de diverse
scenario’s te verkennen. Uitgangspunt daarbij is dat het onderwijs op school alleen dan opgestart kan
worden, als het volgens het RIVM verantwoord en veilig is, voor leerlingen én medewerkers van de
scholen.
Als het RIVM van mening is dat de scholen open kunnen als iedereen de anderhalve meter in acht
neemt, dan hebben scholen een stevige opdracht om dit mogelijk te maken. We willen daar niet op
vooruit lopen, maar iedereen begrijpt dat dit alleen mogelijk is als slechts een deel van de leerlingen
naar school komt. We zullen dan met iets als halve-dag-roosters moeten gaan werken. Ook zal een
combinatie van school en afstandsleren ontwikkeld kunnen worden. Op dit moment is echter nog niets
bekend.
Na de persconferentie van 21 april zal de directie van CSW op 22 april bijeen komen om te bespreken
waar we ons op moeten voorbereiden. Dat kan de boodschap zijn dat de scholen vooralsnog gesloten
blijven en dat het afstandsonderwijs voor enkele weken zal worden voortgezet. Het kan ook een
(gedeeltelijke) heropening van de school betekenen. U hoort van ons, zo spoedig mogelijk na 21 april.
Als de scholen weer (gedeeltelijk) open kunnen, zal dat voor CSW op woensdag 6 mei zijn. Het
personeel heeft dan de gelegenheid om op 4 mei alle voorbereidingen te treffen. Hierop geldt één
uitzondering:
Voor CSW Bestevaêr is een SE gepland; het gaat om Levo en dit wordt digitaal, dus vanuit huis,
gemaakt. Instructies volgen via de vakdocent.
Excursies, reizen, culturele activiteiten
Alle reizen, excursies en culturele activiteiten die dit schooljaar nog gepland staan, komen te
vervallen. We onderzoeken hoe we de restitutie zullen vormgeven. Daarover wordt u in een later
stadium geïnformeerd.
Namens de directie en alle medewerkers wens ik voor eenieder waarvoor dit van toepassing is, een
mooie en gezonde vakantie,
F.C. van der Knaap

