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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op 1 april jl. ontving u van ons informatie over de verlenging van de “intelligente lockdown” en het continueren
van het onderwijs op afstand. Gisteren is door het Ministerie OCW bekend gemaakt welke regelingen gelden voor
het afsluitende Schoolexamen. In deze brief informeren wij u hierover en gaan tevens in op enkele andere zaken
rondom onderwijs op afstand.
Examens (voor ouder(s)/verzorger(s) examenleerlingen):
Door het wegvallen van het Centraal Examen is er een tijdelijke slaag-/zakregeling vastgesteld (klik hier) die
gebaseerd is op de afronding van het volledige Schoolexamen, waarbij alle eindtermen dienen te zijn afgedekt.
Een beperkt aantal aanpassingen in het PTA werd door secties daarom nodig geacht. De directie heeft het besluit
voor de noodzakelijke aanpassingen voorgelegd aan de MR, die inmiddels ingestemd heeft met de wijzigingen.
Ook de Inspectie is hierover geïnformeerd. Op basis hiervan en met inachtneming van de voorschriften zoals
door het Ministerie van Sociale Zaken en door het RIVM zijn geformuleerd, kunnen wij thans het Schoolexamen
gaan afronden. Waar dit niet digitaal kan, zal dat op school gebeuren met streng toezicht op alle
veiligheidsmaatregelen die gelden.
Op woensdag 15 april a.s. hervatten wij de toetsen, te beginnen met inhaaltoetsen op individuele basis. Na de
meivakantie, dus op 6 mei, volgen dan de resterende PTA-toetsen, die over een langere periode dan voorheen
ingepland kunnen worden, nu duidelijk is dat de uitslag op 4 juni zal plaatsvinden. Na de uitslag bestaat de
mogelijkheid om in 2 vakken via een ResultaatVerbeterToets (RV-toets) de cijfers te verbeteren en indien gezakt
mogelijk toch alsnog te kunnen slagen. De RV-toetsen beslaan zo veel als mogelijk alle eindtermen van het SE
voor een vak en worden met het voorlopig eindcijfer SE gemiddeld voor het definitieve eindcijfer.
Leerlingen die het betreft worden z.s.m. geïnformeerd over het toetsrooster van 15 t/m 17 april. Voor de
meivakantie ontvangen alle examenleerlingen het toetsrooster voor alle resterende toetsen van het actuele PTA.
Voor vakken waarin het PTA is afgerond, vervallen vanaf nu de groepslessen. Deze uren blijven wel ingeroosterd
staan als facultatieve lessen voor inhalers of herkansers.

Voortgang onderwijs op afstand (voor alle ouder(s)/verzorger(s)):
Het onderwijs op afstand gaat in ieder geval door tot aan de meivakantie, welke start op maandag 20 april. Op
dinsdag 21 april hopen wij van de minister te vernemen hoe we verder gaan na de meivakantie (in ons geval dus
vanaf woensdag 6 mei). Niet uitgesloten is dat scholen stapsgewijs het onderwijs kunnen hervatten, maar het kan
ook een ander vervolg krijgen. Voor u en ons is die duidelijkheid van groot belang met het oog op toetsen,
determinatie en bevordering aan het eind van het jaar. Hoe lastig ook, we zullen daar met elkaar geduld in
moeten betrachten. Natuurlijk anticiperen wij als school op de diverse scenario’s, maar we realiseren ons ook dat
het antwoord op die scenario’s niet enkel aan de Pierson is. Er zullen daarvoor op stedelijk, regionaal of zelfs
landelijk niveau afspraken en richtlijnen over volgen. Uw vragen hierover kunnen wij dus helaas voorlopig niet
beantwoorden, hoe begrijpelijk we de vragen en zorg ook vinden.
Ondertussen monitoren we de vorderingen van de leerlingen, ook al worden er geen cijfers gegeven anders dan
voor werkstukken en opdrachten. Uw steun en aandacht blijft voor leerlingen van groot belang. Voor kwetsbare
jongeren is in Den Bosch centraal opvang en begeleiding geregeld. Voor alle andere leerlingen kan een
aanvullend steuntje in de rug juist nu ook zeer welkom zijn. Daarvoor is landelijk gestart met het project
Thuisschoolmaatje (klik hier) die aan leerlingen 3 x per week een externe coach biedt die hen ondersteunt bij het
leren of bij een specifiek vak. Indien uw zoon/dochter daarmee gebaat zou zijn, kunt u contact opnemen met de
mentor.
Ook de bibliotheek kan leerlingen helpen en heeft veel online materiaal beschikbaar. Meer informatie over het
gebruik en de mogelijkheden kunt u via bijgaande link (klik hier) ontdekken.
Wij hopen u met deze update voldoende te hebben geïnformeerd en berichten u in de week van 21 april weer
verder.
Wij wensen onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een goed vervolg van het onderwijs op afstand toe, een
goede gezondheid en goede Paasdagen. Het verhaal en de boodschap van Pasen zijn juist nu misschien wel
actueler dan ooit. Het belooft ook nieuw licht en leven. Dat wensen wij ieder in deze turbulente wereld van harte
toe.
Met vriendelijke groet namens de directe,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

