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Beste ouders/verzorgers, 
 
Zoals u inmiddels gewend bent, ontvangt u wekelijks van ons informatie in relatie tot het COVID-19 
virus. Vanaf deze week zullen we deze informatie bundelen met overige informatie die voor u van 
belang is.  
 
1. COVID-19 
1.1 Coronatoegangsbewijs c.q. QR-code 
Zoals aangegeven in de wekelijkse update van 24 september vragen we uw kind (vanaf 13 jaar) bij 
eendaagse excursies om een geldig coronatoegangsbewijs, oftewel QR-code, voor te leggen. Dit 
coronatoegangsbewijs toont aan dat uw kind getest, immuun of gevaccineerd is. Dit kan door een: 

- PCR-test, niet ouder dan 24 uur; 
- Bewijs van immuniteit; 
- Vaccinatie. 

Bovengenoemd bewijsmateriaal dient uw kind toe te voegen aan zijn/haar persoonlijke 
‘coronapaspoort’. Dit is beschikbaar in een digitale en een papieren vorm, met QR-code. Bij een excursie 
zal de begeleider vanuit onze school de QR-code van uw kind voor vertrek scannen om te voorkomen 
dat er bij de organisatie waar we op bezoek gaan problemen ontstaan. 
 
Uw kind dient tevens een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Bij de desbetreffende organisatie 
kan er namelijk gevraagd worden om deze in combinatie met de QR-code te laten zien.   
 
Indien uw kind op eendaagse excursie gaat, vragen wij uw kind te helpen met bovenstaand, zodat hij/zij 
goed voorbereid op excursie kan. Is bovenstaand niet op orde, dan zal uw kind namelijk een alternatief 
onderwijsaanbod op school krijgen ten tijde van de excursie.  
 
2. Algemeen 
2.1 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Zoals u wellicht weet krijgen alle scholen extra gelden vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). Het 
NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona, niet alleen 
onderwijsinhoudelijk, maar ook ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze 
leerlingen. Zo kunnen we iedere leerling op zijn of haar niveau zo goed mogelijk ondersteunen. We 
voeren niet alle plannen tegelijk uit. In deze brief leest u waar we nu al mee bezig zijn en waarmee we 
gaan starten na de herfstvakantie. Keuzes die we gemaakt hebben zijn als volgt: 
 
Schoolbreed: 
Er zijn zo veel mogelijk kleine(re) lesgroepen gevormd om beter te kunnen inspelen op de individuele 
behoeften van de leerlingen. Ook investeren we in het welzijn van onze leerlingen door deskundigheids-
bevordering van mentoren op het gebied van versterking van weerbaarheid van en omgaan met stress 
door jongeren.  
 



Pax vmbo - leerjaar 1 en 2 en vmbo-basis leerjaar 3 en 4: 
Voor deze leerlingen hebben we gekozen voor kleinere klassen en worden er onderwijsassistenten 
ingezet. Ook hebben de mentoren van deze lesgroepen extra ruimte om de leerlingen individueel te 
begeleiden.    
 
Pax havo|vwo - leerjaar 1 en 2: 
Voor een geselecteerde groep leerlingen die havo of vwo volgen is er één maatwerkles per week voor 
één van de kernvakken. Dit maatwerkuur staat al op het rooster. Leerlingen worden op basis van de 
beschikbare informatie van basisschool en/of vakdocenten ingedeeld bij het vak waar ze (ons inziens) 
baat hebben bij extra ondersteuning (dus voor Nederlands, Engels of wiskunde). Het programma wordt 
op basis van vaardigheden aangeboden. De maatwerklessen worden niet altijd door de eigen vakdocent 
gegeven. Geselecteerde leerlingen en hun ouders ontvangen voor de herfstvakantie bericht.    
  
Pax junior - leerjaar 1: 
Voor een geselecteerde groep leerlingen die t/h of h/v volgen, is er na de herfstvakantie, één 
maatwerkles per week voor één van de kernvakken. Leerlingen worden op basis van de beschikbare 
informatie van basisschool en/of vakdocenten ingedeeld bij het vak waar ze (ons inziens) baat hebben 
bij extra ondersteuning (dus voor Nederlands, Engels of wiskunde). Het programma wordt op basis van 
vaardigheden aangeboden.   
  
Pax junior – leerjaar 2: 
Tot de kerstvakantie volgen leerlingen in de koersklassen t/h of h/v  het VK-uur zoals dat reeds is 
gestart. 
Na de kerstvakantie volgt een geselecteerde groep leerlingen uit leerjaar 2 die t/h of h/v volgen één 
maatwerkles per week voor één van de kernvakken. Leerlingen worden op basis van de beschikbare 
informatie van vakdocenten ingedeeld bij het vak waar ze (ons inziens) baat hebben bij extra 
ondersteuning (dus voor Nederlands, Engels of wiskunde). Het programma wordt op basis van 
vaardigheden aangeboden.   
 
Pax vmbo kader/theorie en Pax havo/vwo - vanaf leerjaar 3: 
Voor deze leerlingen zijn er maximaal drie maatwerklessen beschikbaar per week (afhankelijk van 
leerjaar en opleiding). Aan de leerlingen is inmiddels gevraagd om aan te geven waar zij behoefte 
hebben aan extra ondersteuning. Op basis van deze inventarisatie en aanvulling van de docenten 
worden er, waar mogelijk, maatwerkuren gepland.  
Deze maatwerklessen starten meteen na de herfstvakantie en in december wordt er geïnventariseerd 
welke behoeften er voor de periode na de kerstvakantie zijn. Pas dan kan eventueel een keuze van een 
vak gewijzigd worden. In totaal zijn er in schooljaar 2021-2022 vier blokken met maatwerklessen (voor 
examenkandidaten drie i.v.m. de start van de examens in mei).  
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u via het sturen van een mail naar maatwerk@paxchristicollege.nl 
contact opnemen met mevrouw Domensino, projectleider NPO.  
 
Meer informatie en/of vragen 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van 
deze brief, dan kunt u contact opnemen met de mentor of de afdelingsleider van uw zoon of dochter.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Maartje Krüse - Van Helmond  
Rector   
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