Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen van het ds. Pierson College

onderwerp
update n.a.v. coronavirus

nummer
2020.708.avb.sd.wk12

datum
’s-Hertogenbosch, 17 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen zondag hebben wij u aansluitend aan de persconferentie van de Minister van Onderwijs bericht over
de sluiting van scholen in ieder geval tot 6 april a.s.. De afgelopen dagen is er door iedereen hard gewerkt om
startklaar te zijn voor het onderwijs op afstand. Op donderdag 19 maart gaat de nieuwe werkwijze van start.
Om het onderwijs op afstand te faciliteren hebben we het rooster aangepast. Er zijn elke dag maximaal 3 lessen
met een vakdocent ingeroosterd. Voor elk vak is er één contactmoment per week. Tijdens deze contactmomenten maken de docenten en leerlingen gebruik van Hangouts Meet. Deze contactmomenten hebben als
doel vragen te kunnen stellen, de voortgang te meten, feedback en reflectie op het onderwijs. Wij gaan er van uit
dat elke leerling deze “lessen” actief bijwoont. Op woensdag wordt het nieuwe rooster ingelezen via Google
agenda met daarin de contactmomenten voor alle docenten en klassen. Het rooster is op de lesuren 3, 4, 5 en
voor de bovenbouw incidenteel ook op lesuur 6 gepland.
Iedere leerling ontvangt een weekoverzicht waarin per vak staat aangegeven wat wij van de leerling verwachten.
De routewijzers en studieplanners in Google Classroom geven daar nog meer informatie over. In bijgaande
Infographic zijn de belangrijke hulpmiddelen genoemd die de komende weken worden ingezet voor het onderwijs
op afstand. Wij zullen u en de leerlingen elke maandag, via mail, op de hoogte houden waarbij we tevens het
nieuwe weekoverzicht zullen sturen. Het onderwijs is ook op afstand nog steeds een mix van digitaal materiaal en
boeken.
Onderwijs op afstand vraagt ook aandacht voor individuele contactmomenten, om als mentor aangehaakt te
blijven bij de leerlingen en overzicht en betrokkenheid te houden. Daarom is afgesproken dat mentoren minimaal
1 x per week contact opnemen met alle mentorleerlingen op individuele basis. Dat kan via Google Meet. Er zal
extra aandacht zijn voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Waar nodig wordt het
ondersteuningsteam betrokken.
In de voortgang van het onderwijs hebben de eindexamenleerlingen hoge prioriteit. We wachten in het land nog
op nieuwe voorschriften m.b.t. de Schoolexamens. Zodra meer bekend is over de organisatie van het
Schoolexamen en het Centraal Examen, worden eindexamenkandidaten geïnformeerd. Wij adviseren hen om te
blijven leren en door te gaan met de voorbereiding van toetsen en examens.

In onze brief van donderdag 12 maart hebben wij u al bij voorbaat meegenomen in de mogelijkheid van een
sluiting van de school. Daarbij hebben wij ook contactgegevens met u gedeeld. Anders dan wij u toen schreven
zal de school vanaf 21 maart niet meer open en telefonisch bereikbaar zijn. Op het antwoordapparaat verwijzen
wij bellers naar info@pierson.nl. U beschikt echter ook over persoonlijke mailadressen van de mentor en
afdelingsleider van uw zoon/dochter.
Alle afspraken met de Leerplicht en GGD komen per direct te vervallen.
Ziek- en betermeldingen van leerlingen blijven zoals te doen gebruikelijk via Magister lopen. Zo ook
aanpassingen in het rooster voor leerlingen. De vakdocenten, mentor en afdelingsleider van uw kind zullen het
leren en welbevinden van uw zoon/dochter volgen en indien nodig daarover contact hebben. Algemene
schoolzaken en informatie m.b.t. het coronavirus verlopen via de directie.
Voor de komende periode wensen wij onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) heel veel succes. En dank
voor alle betrokkenheid, meedenken en flexibel zijn in deze extreme situatie die de school en ons land in alle
hevigheid raakt.
Met vriendelijke groet namens directie en medewerkers,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

Bijlage: Infographic + handleiding onderwijs op afstand

