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

onderwerp
corona-update

nummer
2020.422.avb.sd.wk51

datum
’s-Hertogenbosch, 15 december 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
De situatie rondom corona is wereldwijd reden voor zorg. Hoewel er op de Pierson relatief weinig besmettingen
zijn, laten de landelijke cijfers zien dat de situatie ernstig is. Op de persconferentie van 14 december werd een
nieuwe lockdown en nieuwe maatregelen aangekondigd, waarbij ook scholen dicht zullen gaan, in eerste
instantie tot 19 januari a.s. Enkel voor de examenleerlingen en een kleine groep kwetsbare leerlingen mogen
scholen nog onderwijsactiviteiten in het schoolgebouw verzorgen. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor
het doorgaan van het onderwijs en de (school)examens, maar ook voor het net als iedereen meehelpen aan het
voorkomen van verdere besmettingen.
Voor het onderwijs op de Pierson ziet de komende periode er als volgt uit:
Lessen
Morgen, woensdag 16 december zijn alle leerlingen lesvrij. De directie heeft hiertoe besloten om de docenten in
staat te stellen hun online lessen voor te bereiden. Vanaf donderdag 17 december tot 19 januari 2021 zijn voor
alle leerlingen onze lessen online. Basis is het gewone lesrooster, maar met ingekorte lestijden en
wisselmomenten tussen de lessen. Het tijdschema van dit eerder met u gecommuniceerde “harmonicarooster”
treft u onder aan deze brief. Voor keuzewerktijd geldt dat de leerlingen zich aanmelden voor een door de
vakdocent aangemaakte “Meet”. Deze Meets zijn vanaf woensdagavond beschikbaar.
PTA’s en extra ondersteuning
Deze week gaan op school alle geplande inhaal PTA’s gewoon door, zo ook de examentraining voor H5. De
kerstvieringen gaan door maar online. Het middagprogramma voor doelgroepen (de komende periode betreft dat
examenleerlingen) starten we op vanaf 4 januari. Toetsen worden gemaakt in examenzalen waarbij de 1,5 meter
afstand bewaakt kan worden. Hulplessen worden aangeboden via Magister en zijn optioneel. De voor een deel
van de leerlingen aangeboden extra ondersteuning vanuit vakken is in principe vraaggestuurd. De leerlingen
ontvangen hierover nog nadere instructies. Het onderwijsaanbod in de middag is uitsluitend voor
examenkandidaten en kent steeds een maximum groepsgrootte van 15 leerlingen, waarmee de 1,5 meter afstand
bewaakt kan worden. Op deze manier hopen we aan onze examenleerlingen maatwerk te kunnen bieden en
risico’s op besmettingen te voorkomen.
Ziekmeldingen en vragen
Rondom ziekmeldingen en contacten met de mentor verandert er in principe niets. Aarzelt u niet bij vragen of
onduidelijkheden contact op te nemen met de mentor van uw kind. Op de website zullen wij enkele veelgestelde

vragen met antwoorden verzamelen, zodat u deze kunt raadplegen. Met betrekking tot de corona-maatregelen
vindt u informatie op www.rijksoverheid.nl. Indien in de kerstvakantie de situatie verandert, zullen wij u per mail
informeren.
Tenslotte
In donkere dagen zijn er ook altijd lichtpuntjes. Dat was voor mij vandaag de kerstviering met de medewerkers,
met mooie overwegingen en verhalen van beloftes voor de toekomst. Ook het nieuw verschenen schoolschriftje
met verhalen van de Pierson in coronatijd raakte me. Verhalen van leerlingen en medewerkers over wat deze tijd
voor hen betekent, maar ook wat het hen bracht, zoals de waardering voor het gewone. Lichtpuntjes zijn ook de
persoonlijke woorden van ouder(s)/verzorger(s), zelfs koekjes en taart, om ons een hart onder de riem te steken
in deze complexe tijd. Franciscus van Assisi schreef rond 1200 de prachtige woorden: “Alle duisternis in de
wereld kan het licht van één enkele kaars niet uitdoven”. Ik hoop dat u, uw kind en de verdere familie licht mogen
ervaren en licht mogen brengen. Ook als school willen wij graag licht en inspiratie voor onze leerlingen zijn in
deze donkere tijd.
Vanaf deze plek wens ik u allen mooie feestdagen in familiekring, geluk en voorspoed voor het nieuwe jaar. Een
jaar waarin wij in goede gezondheid met elkaar het 100-jarig bestaan van het ds. Pierson College hopen te
kunnen vieren. U en uw zoon/dochter zijn daarbij van harte welkom!
Met vriendelijke groet,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder
Harmonicarooster:
Leerjaar 1 + 2 + A3

Leerjaar H3 + T3 + 4 + 5 + 6

Lesuur
1

8.20-8.45

1

8.20-8.45

wissel

5 minuten

wissel

5 minuten

2

8.50-9.20

2

8.50-9.20

Pauze

20 minuten

wissel

5 minuten

3

9.40-10-10

3

9.25-9.55

wissel

5 minuten

Pauze

20 minuten

4

10.15-10.45

4

10.15-10.45

wissel

5 minuten

wissel

5 minuten

5

10.50-11.20

5

10.50-11.20

Pauze

25 minuten

wissel

5 minuten

6

11.45-12.15

6

11.25-11.55

wissel

5 minuten

Pauze

25 minuten

7

12.20-12.50

7

12.20-12.50

Pauze

10 minuten

wissel

5 minuten

8

13.00-13.30

8

12.55-13.25

wissel

5 minuten

Pauze

10 minuten

9

13.35-14.05

9

13.35-14.05

