Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
alle leerlingen

onderwerp
sluiting school m.b.t. het
coronavirus

nummer
2020.707.avb.krh.wk11

datum
’s-Hertogenbosch, 15 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In onze brief van 12 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over een mogelijke sluiting van scholen in verband met
het coronavirus. Wij schreven over voorbereidingen die op onze school al getroffen waren voor het geval de
situatie zich zou voordoen. Wij hechten zeer aan de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Wij willen
echter ook dat voor onze leerlingen het onderwijs zo veel mogelijk kan doorgaan, al zal dat anders zijn dan onder
normale omstandigheden. De examenleerlingen hebben daarin onze hoogste prioriteit.
Vanmiddag heeft de overheid besloten dat de scholen de komende drie weken zullen sluiten, ook al wordt het
risico van besmetting voor en door jongeren gering geacht. De maatschappelijke onrust en de onmogelijkheid van
het organiseren van onderwijs bij veel afwezigen spelen mee in het besluit van het kabinet.
Voor het ds. Pierson College betekent dit dat tot 6 april alle lessen vervallen. Op 16 en 17 maart zullen wij ons
intern verder beraden op hoe wij de examenvoorbereiding en de begeleiding van de examenleerlingen vorm
kunnen geven en op de inrichting van het online onderwijs op afstand voor al onze leerlingen. Over het vervolg
ontvangt u dinsdag nadere informatie.
Het schoolgebouw is in ieder geval op 16 en 17 maart open en een deel van het personeel zal aanwezig zijn om
voorbereidingen te treffen, maar ook om tussen 09.00 en 14.00 uur individuele leerlingen de kans te geven om
hun spullen uit de kluisjes of lesmateriaal op te halen. M.u.v. Havo-5 beschikken alle leerjaren over een
chromebook waarmee zij gebruik kunnen maken van Google Classroom en door kunnen werken op basis van
hun routewijzers en studieplanners. Voor Havo-5 leerlingen zonder thuisdevice is via de afdeling ICT van de
school een beperkt aantal leenchromebooks beschikbaar. Op dinsdag ontvangt u van ons een nieuwe brief met
informatie voor de periode van 18 maart tot in eerste instantie 6 april. De komende periode verwachten wij op
sectorniveau meer duidelijkheid te krijgen over eventuele collectieve afspraken met betrekking tot de examens en
het onderwijs op afstand.

Voor alle maatregelen geldt dat op ieder moment, als daar aanleiding toe is, door de directie besloten kan worden
om op- of af te schalen.
Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en zullen u bij wijzigingen per mail en via de website
informeren.
Wij wensen onze leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s) en alle onderwijsmedewerkers een goede gezondheid en
veel sterkte toe in de komende en onzekere periode.
Met vriendelijke groet,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

