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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uit de persconferentie van afgelopen dinsdag werd de noodzaak tot aanscherping van de maatregelen duidelijk.
Het aantal besmettingen neemt toe. Om die reden hebben enkele scholen in Nederland met een hoog aantal
besmettingen (ca. 60) de afgelopen week moeten besluiten om twee weken dicht te gaan en het onderwijs online
te verzorgen. Het aantal besmettingen op de Pierson vanaf de start van het schooljaar is 9, lager dan op veel
andere scholen. De aangescherpte maatregelen van de overheid maken echter dat ook wij opschalen. Wij geven
u hierbij een overzicht van de situatie zoals deze na de herfstvakantie geldt.
Mondkapjes verplicht, maar ook leerlingpasjes!
De afgelopen 2 weken hebben wij met een dringend advies gewerkt. Nadat door de overheid is aangekondigd dat
er een verplichting voor mondkapjes gaat gelden, ook op scholen, is in overleg met de MR op de Pierson
besloten dat vanaf 26 oktober mondkapjes verplicht zijn voor leerlingen, medewerkers en bezoekers. Echter niet
in onderwijssituaties, dus niet in leslokalen en Open Leercentra (OLC’s). Wij zullen vriendelijk aansporen tot het
gebruik van mondkapjes, maar ook handhaven. Mede om die reden worden leerlingen ook verplicht hun
leerlingpasje altijd bij zich te hebben. Vanaf dinsdag 27 oktober zullen leerlingen zonder mondkapje en/of
leerlingpasje naar huis gestuurd worden om deze op te halen. De gemiste tijd en een extra uur moeten dan
worden ingehaald. Wij vragen u, als ouder(s)/verzorger(s), dit met uw kind te bespreken, maar ook de ernst van
de pandemie en de noodzaak tot aangepast gedrag uit te leggen en te benadrukken. We krijgen nog steeds
berichten van jongeren die de hygiënemaatregelen en de RIVM richtlijnen negeren, die in grotere groepen samen
zijn, feestjes geven of bezoeken en hierdoor besmet kunnen raken of anderen besmetten. We kunnen alleen met
elkaar er voor zorgen dat onze gezondheid, veiligheid en het onderwijs niet verder onder druk komen te staan.
Een flexibel rooster:
In de afgelopen weken hebben we op school gesproken over scenario’s voor het geval dat de school onverhoopt
plotseling kort of lang geheel of gedeeltelijk zou moeten sluiten. Verschillende modellen zijn verkend, waarbij ook
input uit de eerdere ervaringen met en onderzoeken naar het online lesgeven zijn meegenomen. Alles
overwegend is in overleg met de MR gekozen voor het harmonicamodel. Een model dat je kunt induwen en
uittrekken, lessen van 50 minuten in de school, naar 30 minuten online en weer terug! Daarbij staat maximale
flexibiliteit voorop, maar ook dat alle vakken doorgang vinden. Het rooster blijft hetzelfde, maar de lesduur
verandert en daarmee ook de eindtijd. Op die manier kunnen we, indien het gebouw voor een beperkt aantal

personen open kan blijven, in de middag andere dingen inplannen op school, waarbij de eerste prioriteit ligt bij
proefwerken en PTA’s, dus bij het volgen van de leerresultaten. Leerlingen volgen dan thuis online les in de
ochtend en worden als leerjaar of groep één middag per week ingeroosterd voor toetsen, en zo mogelijk ook
onderdelen uit praktische vakken, begeleidingsactiviteiten of bijspijkeren. Daarmee zou slechts een gering aantal
leerlingen in het gebouw aanwezig zijn. Hoe de middagen eruit gaan zien in het geval van een gedeeltelijke
sluiting, hangt af van de duur ervan en de hoeveelheid proefwerken en PTA’s. Als het zover komt zullen we tijden
en nadere invulling van de middag uiteraard z.s.m. communiceren.
Gebruik trappen in LUX:
Enige tijd geleden hebben we besloten dat de rechtertrap in LUX enkel door medewerkers gebruikt zou worden.
Daardoor is de drukte op de linkertrap zo toegenomen, dat er onveiligheid ervaren wordt. Het aantal
verkeersbewegingen is onderzocht en het wordt verantwoord geacht beide trappen door zowel leerlingen als
medewerkers te laten gebruiken, mits de wisselingen op gescheiden momenten plaatsvinden. Docenten wisselen
zoals eerder afgesproken 5 minuten voor de bel, leerlingen direct na de bel, dus niet eerder. Vriendelijk verzoek
aan iedereen om deze tijden en de richtlijnen van rechts lopen en gepaste afstand na te leven.
Beslisboom:
In ons vorige bericht verwezen wij naar de beslisboom. Wanneer moet uw kind thuisblijven bij coronagerelateerde
klachten of bij positief geteste personen in de thuissituatie. Wij voegen de link nogmaals bij en doen een dringend
beroep op u om bij klachten of bijzondere situaties deze te volgen. Soms zien we dat leerlingen klachten negeren
of de voorrang geven aan het maken van een toets, ondanks risico’s, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Door
grotere afwezigheid van leerlingen zijn er meer inhalers voor toetsen dan gebruikelijk. Er wordt gewerkt aan een
uitbreiding van inhaalmomenten, ook voor de om deze redenen gemiste PTA’s. Hierover volgt na de
herfstvakantie nadere informatie.
Tot slot:
We hopen van harte dat er zich in de vakantie geen situaties voordoen die onmiddellijke aandacht en besluiten
voor het onderwijs vragen. Wij wensen iedereen een fijne en rustige herfstvakantie toe en hopen op maandag 26
oktober de leerlingen weer gezond en wel, met mondkapje en leerlingpasje, terug te zien op school!
Met vriendelijke groet,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

