Aan:
leerlingen, ouders en medewerkers van het CLD
Betreft: Corona

Delft 15 maart 2020
Beste leerlingen, ouders en collega’s,
De coronacrisis breidt zich steeds verder uit. De regering heeft nu besloten dat de scholen
dichtgaan. Mijn brief van 13 maart is dus achterhaald. We moeten nu nieuwe maatregelen
nemen. Sommige daarvan komen pas in de loop van de week. Voor nu geldt het volgende:
Er worden voorlopig in het schoolgebouw geen lessen gegeven. De regering heeft gezegd de
scholen dicht zijn tot 6 april, de komende 3 weken dus.
De minister heeft gezegd dat wij in de loop van de week nog nadere uitwerkingen kunnen
verwachten hoe omgegaan wordt met examens. In de loop van de week krijgt u nadere
informatie over de vormgeving van de toetsweek op Molenhuispad en de PTA-week op Hof van
Delft.
Verder gaat er afstandsonderwijs georganiseerd worden voor alle leerjaren. Als eerste stap: de
leerlingen kunnen verder werken volgens uitgedeelde planners en huiswerk in Magister.
Daarnaast onderzoeken we ook andere digitale mogelijkheden, waaronder de ELO.
Waarschijnlijk organiseren we tijdstippen voor leerlingen om hun schoolboeken uit de kluisjes
te halen. Wanneer het zo ver is, nemen we contact op.
Het schoolgebouw blijft open voor opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Verzoek aan ouders die gebruik willen maken van deze opvangmogelijk een mail te sturen naar
y.degier@chrlyceumdelft.nl Voor de duidelijkheid: leerlingen van wie de ouders niet in deze
beroepen werken zijn niet welkom op school.
Personeel wordt maandag op school verwacht volgens de normale beschikbaarheid. Dit geeft
ons de mogelijkheid om kinderen van medewerkers in cruciale beroepen op te vangen.
Daarnaast kan het onderwijzend personeel beginnen het afstandsonderwijs uit te werken.
De catering zal gesloten zijn. Met andere woorden: neem zelf eten en drinken mee.
Blijvend geldig: wie ziek is komt niet naar school, dit om onnodige verspreiding van het virus
tegen te gaan.
We hopen en bidden dat de crisis snel onder controle komt en dat iedereen gezond blijft.
Met vriendelijke groet,
drs. S. (Simon) Belder, directeur

