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16 maart 2020
Beste ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen,
Dit is het eerste bericht van de reeks dagelijkse berichten die we vanuit de school gaan
sturen en op de website plaatsen. Omdat er meer is dan mededelingen en zakelijke
berichten, beginnen we iedere keer met een citaat, gebedstekst, filmpje, verhaal of
overweging. Dat doen we ook omdat het contact via de dagopening nu verbroken is.
Vandaar ook de bijzondere naam van dit bulletin:
Hoop- en bijzaken.
Als u of jij een suggestie hebt voor een passende of pakkende tekst, laat het weten via
communicatie@clv.nl
Hoop
Twee artsen zitten samen te ontbijten in de kantine van het ziekenhuis.
De een klaagt tegen de ander en zegt: ‘Weet je, Bob, ik begrijp er helemaal niks van. We
schrijven dezelfde medicijnen voor, dezelfde dosering, hetzelfde behandelingsschema en
dezelfde criteria voor deelname. Ik om op een genezingspercentage van 32% en jij haalt
74%. En dat is een ongekend hoog percentage. Hoe doe jij dat toch? Wat doe jij anders dan
ik? Zijn collega antwoordt: ‘Luister Sean, wij gebruiken allebei Etoposide, Platinum, Oncovin
en Hydroxyurea. Jij geeft je patiënten EPOH. Ik zeg tegen mijn patiënten dat ik ze HOPE geef.
Hoe somber de statistieken ook zijn, ik benadruk dat er altijd een kans is.
Vandaag
- is er door leraren druk overlegd over wat we kunnen en mogen doen voor onze
examenleerlingen. Of we examenleerlingen in kleine groepjes op school mogen ontvangen,
is nog niet bekend;
- hebben leraren zich sectiegewijs gebogen over de vraag hoe we toch nog onderwijs
overeind kunnen houden, op afstand. Dat doet iedere school, dus het risico bestaat dat de
digitale snelweg overvol raakt. Morgen hopen we inhoudelijke en organisatorische
mededelingen te kunnen doen;
- hebben examenleerlingen hun kluisje kunnen leeghalen.
- hebben we 1 verzoek gekregen om een leerling op te vangen van wie beide ouders
werkzaam zijn in een beroep van vitaal belang. Dat gaan we regelen vanaf woensdag
aanstaande. Graag horen wij of er nog meer behoefte is op dit punt;
- is er overleg geweest van de rectoren/ bestuurders van alle VO scholen en de wethouder
van onderwijs. Waar mogelijk trekken we samen op, houden we elkaar goed op de hoogte
en wisselen we ideeën uit.
Morgenmiddag
- gaat het overleg over onderwijs op afstand door;
- gaan we u als ouder(s)/ verzorger(s) mobiliseren om ervoor te zorgen dat er, zo goed en zo
kwaad als dat gaat, straks ook daadwerkelijk op afstand wordt geleerd;

- mag de rest van de leerlingen spullen uit het kluisje halen, zonder te blijven hangen of te
‘socializen’;
- ontvangen jullie opnieuw Hoop- en bijzaken.
Hart-elijke groeten vanuit een lege school,
Karin Wouters
Willem de Vos

