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

onderwerp
update coronavirus

nummer
2020.736.avb.mnb.wk14

datum
’s-Hertogenbosch, 1 april 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Scholen blijven dicht tot en met 28 april:
Ongetwijfeld heeft u dinsdagavond de berichtgeving gevolgd en het besluit van het kabinet vernomen. Dit besluit
is helder en begrijpelijk, maar doet ook voor een langere periode een beroep op ons allen. De “intelligente
lockdown” wordt verlengd, dus scholen blijven in ieder geval tot en met 28 april a.s. dicht. Er wordt nadrukkelijk
gevraagd geen plannen te maken voor de meivakantie. Een verlenging van de maatregelen is niet uitgesloten.
Op 21 april wordt er duidelijkheid gegeven over de periode na 28 april.
Onderwijs op afstand wordt vervolgd:
Dit betekent dat het onderwijs en begeleiding op afstand voor uw kind doorgaat, zoals het nu het geval is. U
ontvangt wekelijks hierover informatie via Magister. Daarin houden wij ook de afwezigen en vanaf vandaag ook
te-laat-komers bij. Herhaalde laatkomers zijn gewend zich te moeten melden om 08.00 uur. Dat is nu uiteraard
niet aan de orde, maar het zou fijn zijn als u af en toe meekijkt in Magister en met uw kind en mogelijk de mentor
aanwezigheid en voortgang bespreekt. Een steuntje in de rug en wat extra aandacht van ouder(s)/verzorger(s)
kan in deze enerverende schooltijd helpend zijn. Wij vragen ook aandacht voor de zichtbaarheid van leerlingen in
de videoles. Het is echt de bedoeling dat de leerling voor de docent en klasgenoten in beeld is, dat is niet anders
dan in een fysiek lesuur.
Ondertussen werken docenten hard aan het ontwikkelen van toetsen op afstand, zodat deze kunnen worden
ingezet nu de periode van onderwijs op afstand langer gaat duren. Wij krijgen veel vragen wat deze periode nu
betekent voor het afronden van dit schooljaar en de overgang naar het volgend jaar. Deze vraag speelt op alle
scholen en kunnen wij nu nog niet beantwoorden. Een en ander hangt sterk af van wanneer we het onderwijs op
school kunnen hervatten en welke aanpassingen dan nodig zijn in het programma, de overgangsnormen en het
programma van het volgend jaar. Ook landelijk is hier aandacht voor, maar we zullen nog enige tijd met deze
onzekerheden moeten leven. We kunnen u wel verzekeren dat het belang van de leerling in alle overwegingen
steeds voorop staat.

Kwetsbare leerlingen:
Voor leerlingen die kwetsbaar zijn, start er binnenkort een mogelijkheid van opvang en begeleiding op de
Bossche Vakschool. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Bossche VO-scholen, de gemeente en het
samenwerkingsverband. Indien u meent dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, vragen wij u contact op te
nemen met de afdelingsleider, die het zal bespreken met de zorgcoördinator. In alle gevallen is een akkoord van
de directie vereist.
Examens:
Het Centraal Examen is dit jaar geannuleerd, het Schoolexamen echter niet! Met het oog op de aangescherpte
maatregelen zijn de PTA-toetsen vorige week opgeschort. De recente informatie geeft scholen meer
duidelijkheid. Wij zullen PTA-toetsen zo veel mogelijk digitaal afnemen. Daar waar dat niet kan, plannen we de
toets op school in, bij voorkeur zo laat mogelijk in de beschikbare periode tot begin juni. Alle RIVMveiligheidsvoorschriften zullen daarbij nageleefd en gehanteerd worden. Leerlingen ontvangen komende week
een nieuw rooster voor het afronden van hun Schoolexamen.
Op 7 april ontvangen wij van de landelijke Commissie Schoolexamens duidelijkheid over de slaag/zakregeling en
de herkansingsregeling die dit jaar van toepassing zal zijn. Deze wordt op dit moment met inzet van alle landelijke
partijen ontwikkeld en vervolgens juridisch getoetst. Zodra deze regelingen bekend zijn, informeren wij de
ouder(s)/verzorger(s) van examenleerlingen hierover.
De agenda:
Alle geplande activiteiten in de schoolagenda zijn tot en met 28 april geannuleerd. Dit geldt voor ouderavonden,
voortgangsgesprekken met de mentor (leerjaar 2 en H4/5), maar ook voor de Efteling (H5), excursie Amsterdam
(A6), Paasactie (alle leerjaren) en de Survival. Ook het Gala voor de examenleerlingen, dat gepland stond op 20
mei, gaat niet door, omdat het valt onder de maatregelen die tot 1 juni van kracht zijn.
Wij hopen u voor nu voldoende duidelijkheid te hebben gegeven. Zodra meer bekend is, zorgen wij weer voor
een update. Tot dan wensen wij onze leerlingen en u veel sterkte en succes met alles dat op ons afkomt, maar
bovenal wensen wij jullie een goede gezondheid toe.
Met vriendelijke groet namens de directie,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

