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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het kan u niet zijn ontgaan dat er vanwege het coronavirus de afgelopen dagen door het kabinet grote
beslissingen zijn genomen die de scholen, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) raken. Er zijn naast de
aangescherpte veiligheidsmaatregelen specifieke maatregelen getroffen die zeer uitzonderlijk zijn. Maatregelen
waar veel overleg met alle betrokken partijen en instanties aan vooraf is gegaan, waar met zorgvuldigheid over is
nagedacht en die onvermijdelijk zijn gebleken met het oog op de volksgezondheid. Hoe ingrijpend de
maatregelen ook zijn, ze geven wel duidelijkheid, ook al roepen ze tegelijkertijd ook vragen op. De commun icatie
via de diverse media heeft ongetwijfeld hier en daar voor verwarring gezorgd. Daarom zetten we vanuit de
Pierson de huidige stand van zaken voor onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) op een rijtje:
Centraal Eindexamen vervalt dit schooljaar:
Dat het Centraal Examen vervalt, betekent niet dat onze leerlingen geen volwaardig diploma krijgen. Zij kunnen
dit schooljaar op basis van de resultaten van het Schoolexamen het diploma behalen. Dit kabinetsbesluit geeft
scholen extra tijd om ervoor te zorgen dat het Schoolexamen goed en veilig georganiseerd wordt en dat alle
eindtermen afgedekt zijn. De mogelijkheid bestaat dat het Programma van Toetsing en Afsluiting bij een enkel
vak aangepast moet worden. Als dat het geval is, dan wordt dit voor toestemm ing aan de
Medezeggenschapsraad voorgelegd en gemeld bij de Inspectie. Het Schoolexamen dient begin juni afgesloten te
zijn.
Aan de uitwerking van dit besluit wordt nu op landelijk niveau vorm gegeven. De vervolgopleidingen zijn daar
nauw bij betrokken, aangezien onze leerlingen hun onderwijs daar vervolgen. Wij verwachten uiterlijk 6 april
duidelijkheid over o.a. de slaag/zakregeling en de herkansingsregeling. Ook de datums waarop de examenuitslag
door scholen wordt vastgesteld en bekend wordt gemaakt aan de examenkandidaten zullen dan volgen.
Uiteraard worden de ouder(s)/verzorger(s) van onze examenleerlingen daar over geïnformeerd zodra meer
bekend is. Ook kunt u op veel vragen antwoorden vinden op de website van de rijksoverheid bij de veelgestelde
vragen over coronavirus en het onderwijs/examens: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/voortgezet-onderwijs

Schoolexamen op de Pierson:
Net als op veel andere scholen hebben wij besloten de afname van het schoolexamen op te schorten tot
maandag 6 april a.s.. Die tijd kunnen leerlingen gebruiken om digitaal onderwijs te vervolgen en zich voor te
bereiden op de afronding van hun Schoolexamen, inclusief de nog in te halen toetsen. De school bereidt in die
periode een nieuw rooster voor de toetsen voor, waarbij waar mogelijk de toetsen digitaal worden afgenomen.
Waar dat niet kan, zal op een zo laat mogelijk tijdstip een toets op school worden ingepland en georganiseerd,
uiteraard met inachtneming van de dan geldende RIVM veiligheidsvoorschriften. Doordat het Schoolexamen
duurt tot begin juni kunnen toetsen over een langere periode gespreid worden en ontstaat er ook voldoende tijd
voor voorbereiding en begeleiding. Ook de HBO- en WO-opleidingen bewegen mee. De aanmeldingsdata en
selectieprocedures schuiven veelal een maand door. U kunt daarvoor de websites van de be treffende opleidingen
raadplegen.
Onderwijs op afstand voor alle leerlingen:
Op dit moment verzorgen wij voor alle leerlingen onderwijs en begeleiding op afstand. Aan het vormgeven van
toetsen op afstand wordt landelijk en op school hard gewerkt. De hu idige situatie wordt in ieder geval
gecontinueerd tot 6 april, maar vermoedelijk langer. Dit hangt af van de afronding van het onderzoek dat de RIVM
thans uitvoert en waar de overheid een besluit over het hervatten van het onderwijs in de scholen op zal ba seren.
Een en ander betekent dat ons schoolgebouw vanaf donderdag 26 maart tot dat moment volledig dicht zal zijn en
dat bereikbaarheid van de school verloopt via de u bekende contactgegevens van de mentor, afdelingsleider en
de directie. Ziek- en hersteldmelden van uw kind via Magister blijft van toepassing, ook bij onderwijs op afstand.
Het begeleiden en stimuleren van uw kind is juist in deze tijd zonder schoolgebouw van groot belang. Maandag
a.s. ontvangen de leerlingen van ons 10 tips voor het leren op afstand. Deze tips zijn zeker ook voor
ouder(s)/verzorger(s) interessant om te lezen.
Tot slot:
Wij realiseren ons hoe ingrijpend deze maatregelen zijn voor onze leerlingen, voor onze medewerkers en voor
u. Ieder probeert er onder de gegeven omstandigheden het beste van te maken, maar er is ook het gemis van de
school, het dagelijks ritme, elkaar. Er is zorg over de eigen gezondheid en die van naasten. Er is onzekerheid
over het vervolg, de duur en de consequenties van dit alles. Wat betekenen de maatrege len voor uw kind, voor
volgend schooljaar? Neemt u bij dringende vragen over het onderwijs aan uw kind gerust contact met ons op. Wij
hebben misschien nog niet op alles een antwoord, maar we zijn volop bezig de maatregelen nader uit te werken
en hopen u hierover steeds zo spoedig mogelijk te informeren.
Graag willen wij onze leerlingen en medewerkers van harte bedanken voor de inzet en betrokkenheid waarmee in
deze moeilijke tijd het onderwijs en de contacten gecontinueerd worden. Wij kregen de afgelopen twee weken
vele warme en bemoedigende reacties, waaronder een heel bijzonder filmpje
(https://drive.google.com/open?id=1aAr_3xw7zVY4nhfAOW-cwe-zZYWzz-E9) van een groep leerlingen die
spontaan hun eerste week van onderwijs op afstand met ons deelden en de Pierson en alle medewerkers
daarvoor bedankten. Je ziet daarin ook hun snelheid van leren op een andere manier dan de zo vertrouwde
klassensituatie. Wij vonden het hartverwarmend en ontroerend. Het geeft ons ook de energie om door te gaan,
samen en steeds in het belang van onze leerlingen. Wij wensen u, onze leerlingen en medewerkers een goed
vervolg van het anders leren en werken, maar bovenal een goede gezondheid!
Namens de directie,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

