Aan alle ouders en leerlingen van CLD Hof van Delft

Betreft: Start cursusjaar 2020-2021 en maatregelen Corona

Delft 28 augustus 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad en dat uw zoon/dochter zin heeft om te
starten met school. Volgende week zullen de lessen aanvangen.
Vlak voor de start van de zomervakantie hebben wij u geïnformeerd hoe de opstart van het
komende schooljaar er globaal uit zou komen te zien. Dit afhankelijk van genomen beslissingen
in de zomervakantie.
Hieronder een opsomming van de afspraken voor de start van het schooljaar op een rij.
1,5 meter afstand
Het RIVM heeft maatregelen opgesteld voor het Voortgezet Onderwijs en deze zullen wij als
locatie Hof van Delft dan ook opvolgen. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te
houden en mogen binnen deze afstand met elkaar omgaan.
Tot personeelsleden geldt deze afstandsregel wel. Zo ook voor personeelsleden onder elkaar.
Wij zullen hier als school passende beschermingsmaatregelen nemen in situaties waar de
afstand niet te waarborgen is.
Wij vragen u dit thuis met uw zoon/dochter te bespreken om hier oplettend in te zijn deze
afstand te bewaren.
Handen wassen en desinfecteren
Het RIVM geeft ook aan dat het wassen en desinfecteren van je handen een grote bijdrage
levert aan het verminderen van het risico corona op te lopen of te verspreiden. In de school
zullen er plekken zijn waar je handen kan desinfecteren. Ook bij de ingang staat een zuil. We
vragen je om bij binnenkomst van de school en regelmatig je handen te desinfecteren. Na een
bezoek aan het toilet is het zeer verstandig om je handen goed te wassen en te desinfecteren.
In elk lokaal zal zeep staan om je handen te wassen en schoonmaakmiddel voor de
werkplekken.
Quarantaineplicht
Als je onlangs op vakantie bent geweest in het buitenland en dit gebied is als oranje of rood
gemarkeerd, dan is er een quarantaine verplichting van 10 dagen. Als dat het geval is, moet je
deze quarantaine plicht van 10 dagen opvolgen. Je kunt dan niet op school komen. Laat je
ouders contact opnemen met de teamleider wanneer dit het geval is.
Wanneer we geconfronteerd worden met Corona-gevallen binnen school zullen wij de
richtlijnen van het RIVM en de VO-raad opvolgen.

Ventilatie
In de school zullen ramen en deuren zoveel mogelijk open gehouden worden. Op deze manier
kan er goed mogelijk geventileerd worden. Dit heeft consequenties voor de temperatuur in
school. Leerlingen dienen rekening te houden met hun kledingkeuze.
Roosters, pauzes en kluisjes
We gaan van start met een normaal rooster. Leraren zitten weer in hun vaklokalen en
leerlingen wisselen per les van lokaal. Wel komen er gescheiden pauzes, waardoor de drukte in
de gangen en de overblijfruimtes zal halveren. In Magister is te zien dat er geen pauze tijden in
het rooster staan. Maar dat de lessen 3, 5 en 7 langer duren. In die uren vallen de pauzetijden.
Klas 1 en 3 hebben aan het begin van het 3e, 5e en 7e uur pauze.
Klas 2 en 4 hebben aan het einde van het 3e, 5e, 7e uur pauze. (zie bijlage)
Deze uren en pauze-indeling zal in de introductieweek tijdens de mentorlessen goed besproken
worden.
Door de wijziging in pauzes zal ook het gebruik van de kluisjes beperkt plaats kunnen vinden
omdat dit anders onrust en verstoring van lessen tot gevolg heeft. Kluisjes zullen in een tijdslot
van 5 minuten rondom leswisselingen toegankelijk zijn voor leerlingen.
Bezoek van buiten
Bezoekers (en dan ook ouders) moeten zich melden bij de hoofdingang en zullen we de
bekende vragen stellen over de gezondheid en naam en telefoonnummer noteren (triage).
Het programma van de kennismakingsavonden zal worden aangepast. De fysieke
kennismaking met de mentor, met minimaal 30 ouders in een lokaal, zal dit jaar niet op deze
manier kunnen plaatsvinden. U wordt over de verdere vormgeving tijdig geïnformeerd.
Jaaragenda
De jaarplanning met overige activiteiten is rond en is gepubliceerd in Magister. Mogelijk moeten
wij hier vanwege Corona wijzigingen in aanbrengen maar ook hierover wordt u tijdig
geïnformeerd. De eerstvolgende fysieke activiteit is het MOL-gesprek (Mentor-Ouder-Leerling).
U krijgt hier later verdere informatie over.
Al met al een hoop afspraken en maatregelen. Desondanks hebben we er vertrouwen in dat
wanneer iedereen zich aan deze afspraken houdt het een mooi schooljaar op de Hof van Delft
zal worden.
Klas 1: ma 31 aug Vrij
klas 2: ma 31 aug Boeken ophalen 09:00-10:00 uur
klas 3: ma 31 aug Boeken ophalen 10:00-11:00 uur
Klas 4: ma 31 aug Boeken ophalen 11:00-12:00 uur
Geniet van de laatste vrije dagen!

Met vriendelijke groet,

Piet de Gelder – Locatiemanager
Philip van Leeuwen - Teamleider bovenbouw
Tim van Haeften – Teamleider onderbouw

di 1 sept 09:00 uur aula Hof van Delft
di 1 sept 08:30 uur aula Hof van Delft
di 1 sept 09:20 uur aula Hof van Delft
di 1 sept 10:15 uur aula Hof van Delft

