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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op 12 januari jl. is in een persconferentie meegedeeld wat de corona-maatregelen voor het onderwijs zijn. De
huidige lockdown wordt verlengd, ten minste tot en met 7 februari. Dit betekent dat de scholen gesloten zijn,
behalve voor onderwijs aan de examenleerlingen, voor PTA-toetsen voor het examen- en voorexamenjaar, voor
de praktijkvakken in het vmbo en voor onderwijs aan kwetsbare leerlingen. Aanvullend en in afwachting van het
onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus geldt uit voorzorg dat de bepaling van 1,5 meter afstand
niet alleen tussen volwassenen en leerlingen geldt, maar in principe ook tussen leerlingen.
Onderwijs in de verlengde lockdown:
In de afgelopen lockdownperiode hebben we via het “harmonica-rooster” voor al onze leerlingen lessen online
verzorgd en in de middag op school vraaggestuurd onderwijs geboden aan de examenleerlingen. Op de
uitvoering daarvan hebben we vorige week gereflecteerd met de docenten en klankbordgroepen van leerlingen.
Niet alle examenleerlingen tekenden in voor het vraaggestuurd onderwijs. De combinatie van online lessen en
fysiek op school werd door velen als lastig ervaren, zo ook de lange lesdag. Op basis van de persconferentie, de
reflectie en de verwachte duur van de maatregelen is in overleg met de afdelingsleiders en de MR gekozen om
per maandag 18 januari a.s. over te schakelen naar alle lessen op school voor examenleerlingen. De werkwijze
zoals we deze in de verlengde lockdown zullen hanteren is afgestemd met de andere Bossche VO-scholen.
Examenklassen:
Alle lessen voor de leerlingen van de examenklassen zijn vanaf maandag 18 januari a.s. op school. Dit betekent
voor hen dus meer fysiek onderwijs. Het lesrooster zoals we voor de lockdown hadden blijft gehanteerd, maar de
lestijden worden aangepast. Aansluitend aan de lessen (ma-wo-do-vr van 14.50-15.50 uur en di van 13.30 –
14.30 uur) zijn er versterkingslessen. Anders dan voor de hulplessen van afgelopen 2 weken bepaalt de
vakdocent wie de les moet gaan volgen. De leerlingen die een onvoldoende staan voor een vak moeten daar
verplicht aan deelnemen, aangevuld met leerlingen die deze lessen ook willen volgen. Deze leerlingen geven dat
zelf bij de betreffende vakdocent aan. De nieuwe lestijden vindt u onderaan deze brief en worden ook in Magister
ingelezen.
Niet-examenklassen:
De niet-examenleerlingen blijven volgens de overheidsvoorschriften hun lessen online volgen. De wisseltijd wordt

op veler verzoek steeds met 5 minuten uitgebreid, om leerlingen en docenten in staat te stellen nog even een
vraag te stellen of na te praten. Indien de leerling extra uitleg nodig heeft kan hij/zij rechtstreeks contact opnemen
met de vakdocent. De nieuwe lestijden vindt u onderaan deze brief en worden ook in Magister ingelezen.
Keuzewerktijd en flexuren:
De keuzewerktijd (KWT) en flexuren voor examenleerlingen zijn onderdeel van het rooster en worden op school
verzorgd. Dit laat zich niet combineren met online KWT voor de niet-examenleerlingen. Voor de nietexamenleerlingen uit de bovenbouw worden daarom de KWT en flexuren voor de rest van de lockdown omgezet
in zelfstudietijd. Leerlingen van H4, A4 en A5 hoeven de komende periode dus niet meer in te tekenen op online
KWT-uren. In plaats daarvan kunnen zij in overleg met vakdocenten in de middagen versterkingsmomenten
online inplannen.
Profielwerkstukken:
De presentaties van profielwerkstukken zijn onderdeel van het schoolexamen en vinden indien mogelijk op school
plaats. Deze gaan voor leerlingen van de (voor-) examenklassen door volgens planning, maar zonder
aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) of medeleerlingen. Er wordt gewerkt aan een livestream voor thuis. Meer
informatie hierover ontvangt u via de afdelingsleider van uw zoon/dochter.
Schakelweek:
De week voorafgaande aan de voorjaarsvakantie is op de Pierson een schakelweek. Omdat het niet uitgesloten
is dat de huidige lockdown dan nog van toepassing is, hebben wij besloten dat de schakelweek wordt omgezet
naar een lesweek voor alle leerlingen uit de niet-examenklassen. Voor de examenleerlingen is het een PTAtoetsweek op school. De voorexamenklassen zullen die week een combi van toetsen op school en lessen (online)
hebben. Helaas is het op grond van de regelgeving rondom de lockdown niet toegestaan lessen en toetsen voor
overige leerjaren op school te verzorgen. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Spelregels:
Op grond van de nieuwe maatregelen en de ervaring van de afgelopen weken hebben wij spelregels voor het
online onderwijs thuis geformuleerd. U vindt deze als infographic in de bijlage. Ook voor het onderwijs op school
gelden spelregels met betrekking tot hygiëne, mondkapjes en afstand houden. Wij maakten ons de afgelopen
weken regelmatig zorgen over de vergeetachtigheid van examenleerlingen in het naleven van met name het
gebruik van mondkapjes. Herhaald hebben we een groepen leerlingen moeten herinneren aan deze verplichting
in het belang van de veiligheid van medeleerlingen en personeel. Indien deze situatie niet verbetert, zullen wij ons
helaas genoodzaakt zien passende maatregelen te nemen. U wordt daar dan als ouder/verzorger van op de
hoogte gesteld.
En na 7 februari?
Wat de situatie vanaf 7 februari zal zijn, is ook voor ons onbekend. Dit hangt af van de terugloop in het aantal
besmettingen en van de resultaten van het onderzoek naar de Britse variant van de coronavirus. Ondertussen
bereiden wij ons voor op de Open Dag, de snuffelstages en aanmeldingen en gaan wij ervan uit dat ook deze
allemaal online zullen zijn. Er is hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Neemt u eens een kijkje op onze
website met een mooie animatie voor kinderen en een virtueel bezoek aan ons gebouw.
Houd vol!
Wij realiseren ons dat de coronasituatie veel zorg en spanning met zich meebrengt, ook voor en over het
onderwijs. De vele maatregelen en wisselingen zijn voor de leerlingen en medewerkers in de school verre van
eenvoudig. Het online onderwijs zorgt weliswaar dat het onderwijs niet stil staat, maar is geen volwaardige

vervanger. Het is voor leerlingen ook moeilijk om gemotiveerd en positief te blijven. Een zorgpunt waarvan u thuis
en wij op school zeer bewust zijn. Een zorgpunt dat aandacht, oog en hart vraagt van ons allen. Wij hopen van
harte dat het einde van de coronatijd in zicht komt en we weer als vanouds met elkaar op school kunnen zijn. En
tot dan toe is het verduren, flexibel zijn, doorzetten, vertrouwen hebben en blijven beseffen waarom we dit
allemaal moeten volhouden: de gezondheid en het leven van velen!
Uw reacties:
Met regelmaat ontvangen wij van ouder(s)/verzorger(s) berichten. Soms een hart onder de riem, soms vragen,
soms zorg of een kritische opmerking. Dank voor deze betrokkenheid. Via deze brief hopen wij veel van de
gestelde en meer algemene vragen te hebben beantwoord. Is dat niet het geval, neemt u dan gerust nog even
contact op met de mentor of afdelingsleider van uw kind.
We wensen onze leerlingen, collega’s en u als ouder(s)/verzorger(s) voor de komende periode succes en sterkte!
Met vriendelijke groet,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

Lestijden vanaf 18 januari:

