Hoop en bijzaken 23
25 mei 2020
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Vervoer
Mocht het vervoer naar school vanaf 2 juni, vanwege de afstand zodanige problemen
opleveren dat er hulp nodig is, wilt u dit dan melden aan: info@clv.nl met in de
onderwerpregel ‘Vervoer’. Dan gaan wij na wat we kunnen betekenen.
Wilt u een schets van de situatie en uw contactgegevens bijvoegen?
Enquête
Om goed in beeld te krijgen wat er in het afstandsonderwijs wel gelukt is en wat niet en wat
we kunnen leren van de ervaringen van de afgelopen weken, wordt morgen een enquête
van de Radboud Universiteit verstuurd. We zijn uiterst benieuwd naar de resultaten en doen
een dringend verzoek op alle leerlingen om de enquête in te vullen, voor vrijdag 29 mei
aanstaande.
Hygiëne
Aanstaande woensdag versturen we een bewerkte versie van het protocol ‘Opstart
voortgezet onderwijs’, om iedereen te doordringen van de noodzaak zich aan de
voorschriften te houden. Vandaag zijn alle lokalen anders ingericht en honderden meters
geel lint aangebracht.
Deze link brengt je bij het uitgebreide protocol.

Borg mediatheek
In het verleden hebben de leerlingen uit 4 Mavo, 5 Havo en 6VWO € 5,- borg betaald voor
het lenen van boeken en andere materialen uit de bibliotheek. Deze borg krijgen de
leerlingen binnenkort weer terug, mits alle geleende materialen zijn ingeleverd en er geen
openstaande posten zijn. Over de coronaperiode zullen we uiteraard geen boete berekenen
maar als je in de periode daarvoor al boete had moet je die alsnog voldoen.
Om de gang naar school zoveel mogelijk te spreiden kunnen de examenleerlingen de € 5
borg in de periode 2 juni tot en met 16 juli ophalen in de mediatheek.
Regels voor de leerlingen bij het bezoek aan (school en ) de mediatheek:
1. Zorg voor de anderhalve meter afstand.
2. Leg de schoolpas en je eventuele boeken en andere geleende materialen op de balie.
3. De medewerkers zullen na een check van materialen en administratie de betaling
contant met je afhandelen.

Tot ziens in de mediatheek!

Met vriendelijke groet,
Willem de Vos (rector/bestuurder)
Karin Wouters (directeur onderwijs)

