Middelburg, 18 november 2021
Beste leerlingen en ouders en/of verzorgers,
We volgen allemaal de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot corona. We zien dat het aantal
besmettingen enorm snel toeneemt. Met name bij jongeren is dat op dit moment heel sterk het geval. De
premier heeft in zijn persconferentie een aantal maatregelen aangegeven die ertoe moeten leiden dat een
halt wordt toegeroepen aan een verdere toename van het aantal besmettingen.
Op CSW hebben we met elkaar besproken wat deze situatie voor ons op school gaat betekenen. Ons
belangrijkste uitgangspunt is dat we het onderwijs voor alle leerlingen open willen houden. We hebben
geleerd hoe belangrijk fysiek onderwijs voor onze leerlingen is. Ook voor de collega’s is het fysieke contact
met de leerlingen van veel waarde om goed onderwijs te kunnen geven. Gezien de enorme toename van het
aantal besmettingen vraagt dat van ons op school extra maatregelen om verdere verspreiding zoveel
mogelijk te voorkomen.
Dit leidt tot de volgende afspraken en richtlijnen:
1. We adviseren de docenten in het klaslokaal weer zoveel mogelijk afstand te houden tot de
leerlingen. Daartoe kan de ruimte voor het bord tot de streep weer opnieuw van dienst zijn. We
roepen de leerlingen op naar de schoolmedewerkers zoveel mogelijk de 1.5 meter afstand in acht te
nemen.
2. Bij verplaatsingen in school stellen we het mondkapje met ingang van maandag 22 november a.s.
weer verplicht. Hoewel op dit moment de overheid ons nog niet verplicht tot het dragen van
mondkapjes, voeren wij het dragen van de mondkapjes nu al in. Daarmee doen we een uiterste
poging om te voorkomen dat online onderwijs weer de standaard wordt. Het schoolbestuur is
daartoe bevoegd.
3. Bij practica, waar de anderhalve meter niet gerealiseerd kan worden, dragen de leerlingen weer
verplicht een mondkapje.
4. Bij praktijklessen, waar als de anderhalve meter niet gerealiseerd kan worden, dragen de leerlingen
weer verplicht een mondkapje.
5. Ventilatie moet voortdurend onze aandacht hebben. Ramen in lokalen en in gangen moeten zoveel
mogelijk worden geopend. Bij leswisselingen worden ramen en deuren even tegenover elkaar open
gezet om te spuien. Houd hier bij de kleding rekening mee.
6. Voor leerlingen die thuis moeten zijn vanwege quarantaine, wachten op een testuitslag of milde
klachten hebben, worden de lessen weer gestreamd. Dat betekent dat leerlingen met de camera
aan de les kunnen volgen. De docent concentreert zich bij zijn les op de leerlingen in de klas. De
leerling die thuis de les volgt, is gast.
7. Leerlingen die ziek gemeld worden, wordt gevraagd of ze gebruik willen maken om onderwijs op
afstand te volgen. Dit is bedoeld voor leerlingen die in afwachting zijn van een testuitslag of voor
leerlingen die in quarantaine zijn. Van leerlingen die ziek zijn, wordt niet verwacht dat ze de digitale
les volgen.
8. Het Kerstgala op CSW Toorop Talent College en CSW Bestevaêr, evenals het Nieuwjaarsgala op
CSW Van de Perre, gaan niet door. We verwachten niet dat de huidige maatregelen vanaf 3
december a.s. niet meer nodig zijn. Het gala heeft ook enige voorbereidingstijd nodig, waardoor we
het besluit hebben moeten nemen dit af te gelasten. Dit is buitengewoon jammer, maar wel
verstandig.
9. Klassenavonden gaan niet door.
10. Excursies gaan in principe niet door, tenzij deze in de nabije regio in de buitenlucht plaatsvinden.
11. Met betrekking tot de reizen en excursies in het voorjaar hebben we nog geen besluit genomen. Dat
zullen we in januari opnieuw bekijken.
12. De basisregels blijven onverminderd van kracht: handen regelmatig wassen, niesen/hoesten in de
elleboog en blijf bij klachten thuis en laat je testen bij de GGD. Ook adviseren we regelmatig een
zelftest te doen. Zelftesten zijn op school gratis verkrijgbaar bij het LSP.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan even contact op met de afdelingsleider.
We wensen iedereen sterkte bij deze nieuwe fase in de coronatijd.
Namens de directie,
F.C. van der Knaap
Directeur-bestuurder

