Aan:
leerlingen, ouders en medewerkers van het CLD
Betreft: Corona
Delft 13 maart 2020
Beste leerlingen, ouders en collega’s,
De coronacrisis breidt zich steeds verder uit. De regering heeft besloten dat de scholen open
moeten blijven. Om besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te maken, nemen wij wel een aantal
maatregelen.
We beperken contacten tot het nodige. De situatie wijzigt telkens en we volgen de
berichtgeving van de autoriteiten zo veel mogelijk op de voet. We verwijzen u net als in de
eerder communicatie naar de website van het RIVM en de overheid.
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
https://www.rivm.nl/nieuws/uitbreiding-maatregelen-coronavirus
We hebben op het CLD het volgende besloten.
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Examens hebben prioriteit en vervolgens lessen.
Onderwijsactiviteiten op school door externe organisaties worden afgelast. Eventuele
zorggesprekken en sollicitaties gaan indien mogelijk door.
Activiteiten buiten school worden afgelast.
De schoolgebouwen gaan om 16:30 dicht, inclusief de huiswerkklassen van Lyceo.
Waar mogelijk werkt personeel thuis.
Avondactiviteiten worden afgelast.
Leerlingen moeten de school verlaten zodra hun lessen afgelopen zijn.
Leerlingen met drie of meer niet geplande aaneengesloten tussenuren worden naar
huis gestuurd.
Leerlingen die verkouden zijn moeten thuis blijven. Zo nodig worden ze naar huis
gestuurd.
In de pauzes wordt een groot aantal theorielokalen opengehouden waarop goed
toezicht gehouden kan worden; leerlingen worden ook aangemoedigd om naar buiten
te gaan in pauzes.
Vergaderingen en andere (personeels-)bijeenkomsten gaan in principe niet door.
Personeel van de school bezoekt geen externe bijeenkomsten en scholingen.

[vervolg op volgende pagina]
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We vragen personeel terughoudend te zijn met sociale contacten in pauzes en
tussenuren.

Op het Molenhuispad zijn er examens waarbij externe instanties betrokken zijn, met name op
het technasium. Het gaat hier om medewerkers van bedrijven en universiteiten en
hogescholen. We zullen zo spoedig mogelijk beslissen hoe deze georganiseerd zullen worden.
In de huidige situatie kunnen nog meer problemen ontstaan. Dat kunnen wij niet voorzien.
Waar nodig communiceren we weer via de mail.
De maatregelen gelden vanaf 16 maart tot nader order. We hopen dat ze voldoende zullen
zijn.
Met vriendelijke groet,
drs S. (Simon) Belder, directeur

