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

onderwerp
update n.a.v. coronavirus

nummer
2020.778.avb.sd.wk17

datum
’s-Hertogenbosch, 23 april 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op 17 april stuurden wij u een informatiebrief, waarin wij ook aangaven op 23 april u opnieuw te berichten als er
vanuit het kabinet meer duidelijkheid zou zijn over het de situatie na de meivakantie.
Ongetwijfeld heeft u vanuit de persconferentie inmiddels begrepen dat de basisscholen op 11 mei a.s. weer open
gaan om het onderwijs te hervatten in halve lesgroepen. Voor kinderen tot 12 jaar geldt de 1,5 meter grens niet.
Het Voortgezet Onderwijs gaat in principe weer open voor onderwijs op 2 juni maar wel met strikte inachtneming
van de 1,5 meter grens als minimale afstand tussen contacten. Op 20 mei weten we dat zeker.
Vanaf 6 mei tot 2 juni vervolgen wij het onderwijs op afstand op dezelfde manier als tijdens de afgelopen weken,
wel met beperkte dagroosterwijzigingen. De PTA-toetsen gaan vanaf 4 mei door volgens het rooster dat eerder
aan de leerlingen bekend is gemaakt.
In de komende twee weken gaan wij hard aan de slag met de vormgeving van ons onderwijs op 1,5 meter
afstand in combinatie met onderwijs op afstand of gestreamde lessen. U begrijpt dat dit veel aanpassingen vraagt
in het gebouw, maar ook veel inhoudelijke keuzes en personele inzet. Door de RIVM-normen is het aantal
leerlingen dat we gelijktijdig les kunnen geven relatief klein, dus ook daarin zullen keuzes en roulatiesystemen
gemaakt moeten worden.
Nu er duidelijkheid is over het vervolg van het onderwijs na de meivakantie, buigen wij ons daarnaast ook over de
wijze van bevorderen en determineren. Hiervoor zijn binnen de schoolleiding al uitgangspunten geformuleerd, die
op 4 mei tijdens onze Onderwijs Ontwikkeldag met docenten en afdelingen besproken en nader ingevuld zullen
worden.
Nadat zowel de voorgenomen vormgeving van ons onderwijs na 2 juni als de eenmalige regeling voor overgang
en determinatie in de MR besproken en geaccordeerd zijn, kunnen wij onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
informeren. Wij hopen u daar in de week van 11 mei meer informatie over te kunnen geven.

Ouder(s)/verzorger(s) van examenkandidaten worden medio mei apart geïnformeerd over de bekendmaking van
de uitslagbepaling op 4 juni en de wijze waarop de diploma-uitreiking dit jaar kan plaats vinden. Wij streven
ernaar om voor leerlingen toch een “rode loper moment” te creëren binnen de RIVM-normen.
Ondanks de complexe opdracht waar we voor staan, zijn wij als school blij het onderwijs weer te kunnen
hervatten en een eerste stap richting exit uit deze crisis te kunnen en mogen maken. Voor leerlingen en docenten
ook van groot belang. Het blijft zaak om de regels en voorschriften strak te hanteren, maar er komt toch licht aan
de horizon. Op weg naar het nieuwe normaal, dat voor lange tijd ons leven nog zal bepalen.
Wij wensen u een fijne voortzetting van de vrije dagen, een feestelijke koningsdag en bevrijdingsdag en bovenal
een goede gezondheid toe!
Met vriendelijke groet namens de directie,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

