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

onderwerp
update n.a.v. corona

nummer
2020.059.avb.mnb.wk38

datum
’s-Hertogenbosch, 17 september 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op 24 augustus is de school gestart en hebben wij alle leerlingen en medewerkers na lange tijd weer in het
gebouw welkom mogen heten. Iedereen was blij elkaar weer te zien en het schoolleven te hervatten, al was er
natuurlijk ook zorg rondom corona. Over onze maatregelen en werkwijze gericht op maximale veiligheid willen wij
u in deze brief informeren. Wij volgen alle RIVM-voorschriften. Alleen met bewustzijn van ieder in de school en
met inachtneming van alle voorschriften kunnen wij een uitbraak voorkomen. Wij voelen op school allemaal hoe
moeilijk het is om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en medewerkers en medewerkers onderling te
bewaken. We missen nabijheid in de onderwijssituaties en in begeleiding van leerlingen, en toch is dat voor nu en
mogelijk lange tijd een gegeven beperking. Wij hopen door grote zorgvuldigheid en gepaste maatregelen te
voorkomen dat de school alsnog dicht moet of groepen leerlingen en docenten in quarantaine moeten. Wij vragen
uw medewerking en hopen dat u als ouder de maatregelen en de noodzaak daarvan met uw zoon/dochter zult
bespreken.
Met betrekking tot het gebouw:
Het gebouw voldoet aan het geldende bouwbesluit en de ventilatie is door een gecertificeerd bedrijf
gecontroleerd en goed bevonden. We werken zo veel mogelijk met open ramen en deuren. Nu het
najaar nadert, zullen de lokalen minder warm zijn dan gebruikelijk was. Daarom is besloten dat
leerlingen desgewenst in het lokaal hun jas aan mogen houden.
In de gangen en trappenhuizen houdt men rechts en voorkomt dat de gang voor anderen geblokkeerd
wordt.
Het trappenhuis achter in LUX wordt uitsluitend door medewerkers en bezoekers gebruikt.
Met betrekking tot de organisatie en het onderwijs:
Bij melding van afwezigheid van uw zoon/dochter verzoeken wij u aan te geven of het ziekte of
quarantaine betreft. Met quarantaine bedoelen we dat uw zoon/dochter zelf niet ziek is maar thuis moet
blijven vanwege lichte klachten die mogelijk verband kunnen houden met het coronavirus (bv. een lichte
neusverkoudheid) of vanwege het feit dat een van de gezinsleden getest moet worden of in afwachting
is van de uitslag van de test.
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Vanaf maandag 21 september a.s. is het ook mogelijk via Meet de lessen van de eigen klas te volgen.
Leerlingen kunnen via hun Classroom de les als Meet volgen, nadat de les is gestart door de docent. Zij
doen dit door een link aan te klikken boven in de Banner in Classroom.
Indien uw zoon/dochter of iemand anders in het gezin positief getest is, verzoeken wij u direct contact op
te nemen met de leerlingbegeleider. De directie heeft met de GGD nauw contact en in gezamenlijkheid
wordt dan besloten welke maatregelen en communicatie vanuit de school nodig zijn.
Als u twijfelt of uw kind wel/niet naar school kan of getest moet worden, kan de volgende site u mogelijk
concrete informatie bieden: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
Doordat de wachttijden van de GGD oplopen, zijn ook docenten soms meerdere dagen afwezig in
verband met verplichte quarantaine. Waar mogelijk wordt dan online les vanuit thuis verzorgd. De
leerlingen zijn dan in het klaslokaal en daarbij is een toezichthouder aanwezig.
In de gangen en in de lokalen wordt mede toezicht gehouden door een aantal nieuw daarvoor
aangestelde student-toezichthouders, herkenbaar aan de gele 1,5 meter hesjes. Leerlingen volgen te
allen tijde de instructies van al onze medewerkers.
Leerlingen gaan pas na de zoemer naar het lokaal. Docenten wisselen 5 minuten eerder van lokaal.
Leerlingen die geen les hebben, kunnen in stilte werken in hun eigen OLC’s (OpenLeerCentrum) of
verblijven in de aula. Bij droog weer zijn leerlingen zo veel mogelijk buiten op het plein. Het bezoeken
van winkels in de omgeving van de school is niet toegestaan.
Na het einde van de lesdag gaan leerlingen naar huis en blijven niet onnodig in of rond de school.

Met betrekking tot persoonlijke maatregelen:
Wij volgen de RIVM adviezen. Voor het onderwijs worden mondkapjes niet nodig geacht. Indien een
individuele leerling daar in de openbare ruimtes binnen de school toch gebruik van wilt maken, kan dat,
nadat de leerlingbegeleider daarover geïnformeerd is.
In de leslokalen en onderwijssituaties (dus ook OLC) worden in verband met de communicatie geen
mondkapjes gedragen. Met toestemming van de leerlingbegeleider kan een leerling in de les gebruik
maken van een transparant gezichtsmasker, indien gewenst.
De 1,5 meter afstand blijft in alle gevallen van toepassing.
In de school en op de startschermen van de chromebooks zijn infographics met de 4 belangrijkste
veiligheidsmaatregelen, waar ieder in het gebouw rekening mee moet houden.
In de toiletgroepen hangen posters over de persoonlijke hygiëneregels en richtlijnen, zoals door het
RIVM geformuleerd.
Het blijven spannende tijden, maar we ervaren naast moeilijke ook mooie en zinvolle momenten. In de
startmomenten en mentoruren is de afgelopen periode ook aandacht geweest voor wat deze coronaperiode voor
de leerlingen en hun blik op de toekomst betekent. De stuurgroep identiteit interviewt diverse mensen in en rond
de school over gebeurtenissen, gedachten en gevoelens tijdens deze corona-periode. Een bloemlezing daaruit
wordt in boekvorm uitgebracht in het kader van ons 100-jarig jubileum in 2021. Wij zullen u over ons jubileum op
een later tijdstip uitgebreid informeren.
Voor nu wens ik ouder(s)/verzorger(s), de leerlingen en medewerkers van de Pierson een goed en gezond
schooljaar 2020-2021 toe.
Met vriendelijke groet namens de directie,
mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

