
 

 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen van de niet-examenklassen 
 
 
 
Datum  : 26 mei 2021 
Betreft  : Extra berichtgeving in verband met heropening school 
Ref. : BEJ/SG/U21-133      (8.3.02) 
 
 
 
Geachte ouder, verzorger, 
 
Zoals u waarschijnlijk via de media heeft vernomen, moeten de scholen voor voortgezet onderwijs weer 
geheel geopend worden voor fysiek onderwijs. De scholen mogen weer open per 31 mei aanstaande en 
de scholen moeten weer open per 7 juni. Dat betekent dat we onze werkwijze opnieuw aanpassen en 
ditmaal naar ons reguliere onderwijs, waarbij we alle lessen weer op onze schoollocaties verzorgen. 
 
Voor het Pax Christi College betekent dit dat we weer geheel open gaan vanaf maandag 31 mei 
aanstaande, dus al vanaf volgende week maandag. Vanaf dat moment ontvangen we dus weer alle 
leerlingen op school en verzorgen we al onze lessen op fysieke wijze.  
 
De directie heeft dit besluit genomen, omdat het voor onze school uitvoerbaar is om al vanaf 31 mei 
geheel over te gaan op fysiek onderwijs en omdat we dit in het belang van onze leerlingen en ons 
onderwijs achten. 
 
Om de situatie op onze locaties zo veilig mogelijk te houden, wijs ik u graag op de volgende zaken: 
 
a. Onze leerlingen moeten 1,5 meter afstand blijven houden ten opzichte van onze medewerkers op 

school. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar, maar dus 
wel van docenten en onderwijs ondersteunende collega’s; 

b. Het dragen van een mondkapje in onze schoolgebouwen blijft verplicht;  
c. Ook de preventieve maatregelen, zoals handen reinigen bij de entree van het gebouw, het frequent 

desinfecteren van meubilair, en het ventileren van lokalen en ruimtes blijven onverminderd gelden; 
d. Leerlingen die in quarantaine moeten verblijven of om een andere legitieme reden niet fysiek 

aanwezig kunnen zijn op school, werken thuis zelfstandig verder aan hun schoolwerk (met gebruik 
van itslearning). Als extra faciliteit kan een docent besluiten de afwezige leerling online toegang te 
geven tot de les. Deze mogelijkheid bieden we echter niet standaard aan, het is een extra 
mogelijkheid, waartoe een docent kan besluiten.  

 
Zelftesten 
Eén van de redenen waarom het voortgezet onderwijs weer geheel open gaat, is dat leerlingen en 
medewerkers zich preventief kunnen testen via het uitvoeren van een zelftest. Door dit zelftesten 
kunnen besmettingen vroegtijdig worden gesignaleerd.  
Het is daarom belangrijk dat onze leerlingen zich frequent zelftesten (tweemaal per week). We 
verstrekken deze zelftests aan onze leerlingen en medewerkers. Hoewel het zelftesten op geheel 
vrijwillige basis is, is mijn verzoek aan u om uw zoon/dochter er een beetje voor te motiveren, zodat  
hij/zij periodiek een zelftest uitvoert. Het is immers in ons aller belang dat we de risico’s zo klein 
mogelijk houden. 
  



 
Ouderavond 31 mei aanstaande 
Volgende week maandag vindt de ouderavond plaats. De belangrijkste doelstelling van deze 
ouderavond is om vooruit te kijken: op welke wijze en met welke mindset gaat uw zoon/dochter aan de 
slag om zich de komende periode te versterken, hoe kunnen we daar als school en u als ouder aan 
bijdragen?  
Op deze wijze levert deze ouderavond tevens input voor ons herstelplan – in het kader van het 
Nationaal Plan Onderwijs. 
 
We lopen op deze ouderavond nog niet vooruit over het wel of niet bevorderen van onze leerlingen 
naar het volgende leerjaar. Daarvoor is het nu nog te vroeg en we maken een zorgvuldige afweging 
tijdens de overgangsvergaderingen. Het doel is om uw zoon/dochter op de beste vervolgplek te 
plaatsen. Bij het bepalen van die beste plek gaan we uit van: 

• De werkhouding (o-t-v-g) tijdens de online lessen 
• De behaalde resultaten afgezet tegen de bevorderingsnormen 
• Eventuele hiaten en mogelijkheden tot herstel (plan NPO) 

 
Meer informatie en/of vragen 
Voor vragen over dit bericht kunt u terecht bij de mentor van uw zoon of dochter, of bij de 
afdelingsleider van zijn afdeling. 
 
Tot slot 
Dit is de zoveelste wijziging dit schooljaar. Ik begrijp dat het energie kost voor uw zoon/dochter om 
weer in het nieuwe ritme te komen. Aan de andere kant kan het gezien worden als oefening voor het 
nieuwe schooljaar, waarin we ons onderwijs hopelijk ook weer op school kunnen laten plaatsvinden. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Maartje Krüse - Van Helmond  
Rector   
 


