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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen dinsdagavond werden tijdens de persconferentie strengere maatregelen aangekondigd in verband met
de toename van het aantal besmettingen. Landelijk is er de afgelopen dagen veel aandacht geweest voor
mondkapjes en ventilatie op scholen. Graag willen wij u informeren over de actuele situatie en maatregelen die
wij op de Pierson nemen.
Op de website van de Pierson hebben wij een button gemaakt om snel alle informatie te vinden die wij rondom
corona naar u hebben gestuurd. Daarmee beschikt u ook over de bijlagen waar wij in onze brieven via een link
naar verwijzen. Bij deze brief betreft dat de laatste RIVM maatregelen (28-09-2020) en de Beslisboom 12+ van
RIVM, VO-raad en de NJA (Nederlandse Jeugdartsen). Deze helpt u te beslissen of uw kind wel of niet naar
school kan bij klachten.
Gering aantal besmettingen op de Pierson
De stand van zaken met betrekking tot besmettingen volgen wij dagelijks in nauw overleg met de GGD. In de
afgelopen 6 weken hebben wij op de Pierson met 5 individuele positief geteste leerlingen te maken gehad. Er zijn
nog geen medewerkers positief getest. De laatste week zijn er geen besmettingen bijgekomen. In het licht van
aantallen op meerdere VO-scholen in de regio is dat goed nieuws!
Ventilatie
Eerder hebben wij u bericht dat de ventilatie op onze school voldoet aan het van toepassing zijnde bouwbesluit.
Gisteren is het eindrapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) uitgekomen. Daarbij
is uitgegaan van normen zoals deze voor nieuwe schoolgebouwen gelden. Dat betekent voor ons dat we in de
week van 8 t/m 15 oktober aanvullend onderzoek laten verrichten. Als zou blijken dat de ventilatie op enkele
plekken c.q. momenten niet optimaal is, lossen we dat op of kijken samen met de gemeente of aanpassingen in
het gebouw mogelijk zijn. Daarnaast blijven we uiteraard rekening houden met de extra richtlijnen voor het
coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in
de ruimte zijn en ramen en deuren tijdens de les en leswisseling dus zo veel mogelijk open staan.
Belangrijk om te realiseren is dat overdracht van het virus vooral plaatsvindt via bijvoorbeeld hoesten en niezen,
waarbij grote druppels worden verspreid, aldus het RIVM. Het is op dit moment onduidelijk of kleine druppels, de
zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht van het virus. In algemene zin kan ventileren
en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de
verspreiding van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande
regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt dus ook voor scholen.

Mondkapjes en gedragsregels
Deze week heeft het kabinet het dringende advies gegeven om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes.
Gisteren werd duidelijk dat dit ook voor de VO-scholen gaat gelden. Wij sluiten ons aan bij dit advies vanuit de
veiligheid van onze medewerkers en leerlingen. Wij willen voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin scholen
gesloten moeten worden vanwege besmettingshaarden of grote aantallen afwezigen. Het ds. Pierson College
neemt dit dringende advies dan ook over. Dit betekent dat wij vanaf maandag 5 oktober aan alle leerlingen en
medewerkers vragen om mondkapjes te dragen in gangen, trappenhuizen en aula. Niet in de leslokalen. Zodra
een leerling in het lokaal zit, gaat het mondkapje af. We hebben zoals u weet ook afspraken gemaakt over o.a.
rechts lopen, handen ontsmetten, afstand houden en waar nodig looproutes. We zullen deze regels blijven
herhalen en de noodzaak ervan toelichten. Wij hopen dat u dat als ouder/verzorger ook doet en er onder andere
voor zorg draagt dat uw zoon of dochter over voldoende mondkapjes beschikt.
Agenda
De agenda wordt voor de komende periode aangepast. De verwachtingsgesprekken worden allemaal online
georganiseerd. Via de mentor krijgt uw kind daarvoor een uitnodiging met een link voor digitale deelname aan het
gesprek zodat u via zijn/haar chromebook het verwachtingsgesprek samen met uw kind kan voeren. Ook andere
gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) vinden in principe online plaats. Alleen in bijzondere gevallen kan daar met
toestemming van een afdelingsleider of directielid van afgeweken worden.
Scenario’s
In een aparte brief ontvangt u binnenkort een terugblik op de enquêtes die we onder leerlingen,
ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers hebben afgenomen over het onderwijs in de periode van 15 maart tot de
zomervakantie. Het onderwijs ging toen razendsnel naar een nieuwe situatie en werd volledig online. Daarna
volgde een hybride periode: de mix van onderwijs op school en op afstand. We hebben mooie dingen zien
gebeuren, werden met elkaar veel ICT-vaardiger, maar we hebben ook dingen gemist. Dat laatste zat vooral in de
mate van aandacht, de begeleiding en het volgen en meten van de leerresultaten. Dit blijkt niet alleen uit onze
enquêtes, maar ook uit een groot landelijk onderzoek dat onlangs werd afgenomen.
Hoewel we hopen dat het onderwijs in de scholen de komende maanden gewoon door kan blijven gaan, ook
vanwege de sociale aspecten ervan voor leerlingen, bereiden we ons toch voor op een noodscenario. Het kan
zijn dat er in de toekomst kort, herhaald of langdurig noodzaak is om online te gaan werken. We willen dan niet
overvallen worden, maar voorbereid zijn met een antwoord op de problemen waar we eerder tegen aan liepen.
Op de Onderwijs Ontwikkeldag van maandag a.s. zullen we ook daar over praten, samen met leerlingen. Leren is
meer dan ooit niet meer gebonden aan een schoolgebouw en een rooster van 5 dagen. Leren gebeurt overal,
een leven lang. Met gepaste trots introduceren wij dan ook ons nieuwe schoolplan. Voor geïnteresseerde ouders
hebben wij dit schoolplan met als naam “Een leven lang leren” alvast op de website geplaatst.
Vriendelijke groet en een fijn weekend gewenst,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

