Zeist, 28 augustus 2020
Betreft: o.a. start nieuwe schooljaar, nieuwe opzet schoolorganisatie, corona maatregelen
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
De zomervakantie zit er weer op. We hopen dat iedereen uitgerust aan het nieuwe schooljaar kan
beginnen. Wij, medewerkers van het CLZ, zien er in ieder geval naar uit om eindelijk, na maanden
corona-lockdown, alle leerlingen weer op school te kunnen begroeten. In deze brief vinden jullie wat
punten van organisatorische aard.
Start schooljaar
De lessen beginnen op woensdag 2 september volgens rooster. In de eindejaarsbrief die jullie vlak
voor de zomervakantie hebben ontvangen, heb je dat kunnen lezen. Leerlingen die zij-instromen en
brugklassers komen al op maandag op school. Daar is een aparte brief over gestuurd.
Ophalen boeken maandag en dinsdag
De leerlingen ontvangen een schema waarop zij de boeken kunnen ophalen. Het is verstandig de
pakbon ter plekke te controleren in bijzijn van een medewerker.
Schoolleiding
Vanaf 1 augustus dit jaar is de schoolorganisatie veranderd. Elke afdeling heeft nu een eigen
conrector die eindverantwoordelijk is voor zijn of haar afdeling. Daarnaast heeft elke afdeling een
aantal afdelingscoördinatoren.
Alle leerlingzaken vallen voortaan onder deze afdelingscoördinatoren. Het eerste aanspreekpunt
voor ouders en leerlingen blijft zoals altijd de mentor. De coördinatoren zullen regelmatig overleg
met de mentoren hebben, en zijn na de mentoren de volgende in de lijn.
De nieuwe organisatiestructuur met de bijbehorende personen en mailadressen ziet er als volgt uit:
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Corona maatregelen
De (ondertussen) gebruikelijke maatregelen blijven van toepassing. Voor wie in het buitenland op
vakantie is geweest geldt het volgende:
● Leerlingen zijn verplicht om 10 dagen in quarantaine te gaan na een verblijf in een gebied of
land waar vanwege de verspreiding van het coronavirus een oranje of rood reisadvies geldt (of
is ingesteld tijdens hun reis).
Voor ons onderwijs geldt verder het onderstaande.
1. Tussen personeel en leerlingen geldt gedurende de gehele lesdag een te houden afstand van 1,5
meter. Leerlingen onderling hoeven deze afstand niet te bewaren.
2. Bij aanvang van de lessen gaan de leerlingen eerst naar de leslokalen. Even later komt de
docent.
3. Bij aanvang van de pauze verlaat de docent als eerste het lokaal.

4. De deuren en ramen van alle lokalen staan standaard open. Waardevolle zaken bevinden zich in
de kluisjes of hou je bij je. Vanwege de voortdurende noodzaak te ventileren kan het fris zijn in
de school: het is van belang de kleding hierop aan te passen.
5. Indien naar het oordeel van de docent de grootte van de groep zich niet verhoudt tot de
richtlijnen, heeft de docent de mogelijkheid één of meerdere leerlingen naar studieplekken
elders in de school te verwijzen.
We wensen alle leerlingen een fijn en leerzaam schooljaar toe, en alle families een goed begin van
een nieuwe werkzame periode en vooral veel gezondheid.

Met vriendelijke groet, namens de gehele schoolleiding,

R. Bijeman,
Rector

Bijlage: schema ophalen boeken

