Middelburg, 29 november 2021
Beste leerlingen en ouders en/of verzorgers,
Vrijdag 26 november jl. was er weer een persconferentie met betrekking tot de situatie met corona. Het
onderwijs mag gelukkig openblijven. Dat brengt echter ook veel zorgen en verantwoordelijkheden met zich
mee. Ik zet de afspraken binnen CSW op een rij:
Mondkapje
Bij verplaatsingen in het gebouw wordt een mondkapje gedragen.
Afstand houden
Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. We vragen de leerlingen de anderhalve meter
afstand tot alle medewerkers te respecteren en na te leven. In de gangen wordt, waar mogelijk, de
looprichting aangegeven.
Testen bij klachten
Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. We doen een
klemmend beroep op iedereen deze regel heel strikt na te leven.
Zelftesten
We vragen iedereen, gevaccineerd en ongevaccineerd, zich twee keer per week te testen. Voor de
leerlingen is er de mogelijkheid zelftesten af te halen bij het LSP of bij de conciërge.
Ouders of verzorgers niet in de school
Ouders, verzorgers en externen zonder een duidelijke (onderwijs)taak komen in principe niet op school.
Lessen volgen via Teams
Door de coronasituatie zijn er meer dan gemiddeld leerlingen (en collega’s) thuis. Dit geldt bijvoorbeeld
vanwege het wachten op een testuitslag, het verblijven in quarantaine, of vanwege ziekteverschijnselen.
We bieden aan alle thuisblijvers aan de lessen via Teams te volgen.
De ouders/verzorgers geven bij het afwezig melden aan of de leerling thuis de les via Teams wil volgen of
niet. De leerling is tijdens de les te gast via Teams. De aandacht van de docent zal in principe gericht zijn
op de leerlingen in het klaslokaal. Leerlingen die zich hebben aangemeld voor lessen via Teams en de les
niet volgen, worden door de docent absent genoteerd. In de bijlage is een gebruiksaanwijzing toegevoegd
waarin staat beschreven op welke wijze leerlingen de les via Teams kunnen volgen.
Basismaatregelen
We benadrukken de bekende basismaatregelen als handen wassen, niesen in de elleboog, geen handen
schudden, zorgen voor voldoende frisse lucht en bij klachten: thuisblijven en laten testen door de GGD.
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