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

onderwerp
corona-update

nummer
2021.588.avb.mnb.wk5

datum
’s-Hertogenbosch, 5 februari 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op 2 februari jl. is in een persconferentie meegedeeld dat de lockdown verlengd wordt. Er zijn landelijk helaas
nog te veel besmettingen. De huidige corona-maatregelen voor het voortgezet onderwijs blijven tot 1 maart a.s.
ongewijzigd. De middelbare scholen blijven dus gesloten, behalve voor onderwijs aan de examenleerlingen, voor
PTA-toetsen voor het examen- en voorexamenjaar en voor de opvang van kwetsbare leerlingen. Uit voorzorg
blijft ook de 1,5 meter afstand gelden, niet alleen tussen volwassenen en leerlingen, maar in principe ook tussen
leerlingen.
Het gehele voortgezet onderwijs had verwacht dat we al snel ook de andere leerlingen beperkt weer op school
zouden mogen ontvangen. Dat is helaas nog niet het geval. De komende periode is gelukkig kort en wordt ook
nog onderbroken door de voorjaarsvakantie. Wij hopen op 23 februari a.s. te horen dat er ook meer ruimte komt
voor de andere leerlingen. Dat zou met name voor de ondersteuning, voor toetsen en voor de sociale contacten
heel fijn zijn.
Onderwijs in de verlengde lockdown:
We werken in deze lockdownperiode met een “harmonica-rooster”, zodat de online lesdagen voor leerlingen uit
niet-examenklassen niet te lang duren. Daarnaast is er in de middag ruimte voor persoonlijke begeleiding. De
examenleerlingen volgen lessen op school en in de middagen zijn er PTA-toetsen of versterkingsuren. De
roostertijden in Magister wijzigen niet. We blijven de complexe organisatie van ons onderwijs zorgvuldig volgen
en stellen op basis van ervaringen bij waar mogelijk. Dit doen we in goed overleg met de andere VO-scholen in
’s-Hertogenbosch en omgeving.
Schakelweek 2:
De week voor de voorjaarsvakantie staat in de jaarplanning als schakelweek. Omdat de activiteiten dan niet zoals
gebruikelijk door kunnen gaan, vullen wij deze anders in.
 De examenklassen hebben geen les maar PTA-toetsen.
 De overige leerjaren volgen online lessen volgens het huidige rooster.
 De voorexamenklassen T3, H4 en A5 volgen dus ook online les. Op de dag dat zij een schoolexamen
hebben valt het 8e en/of 9e uur voor hen uit om op tijd naar school te kunnen komen.
 Voor A5 is de afspraak dat wanneer leerlingen in die week drie of meer PTA-toetsen hebben, zij 10 lesuren
mogen inzetten voor studietijd naar eigen keuze. Heeft een leerling maar een of twee PTA's, dan geldt deze
regeling niet.

Rapporten:
In onze jaarplanning staat dat u op 12 maart a.s. een cijferrapport ontvangt. Wij kunnen ons voorstellen dat het
juist nu voor u van belang is te weten hoe uw zoon/dochter er voor staat. Doordat in deze periode van de
lockdown enkel diagnostisch getoetst kan worden, is het cijferbeeld niet compleet. Wij brengen daarom op 12
maart een “impressierapport” uit, waarop onze indruk van inzicht en werkhouding en eventuele aanvullende
opmerkingen staan. Deze indruk is gebaseerd op de periode vanaf de start van het schooljaar, dus op onderwijs
op school en online. Voor een enkel vak dat pas vanaf de 2 e periode onderdeel van het rooster is, zal nog geen
informatie op het impressierapport staan. Wij hopen weer zo snel mogelijk de leerlingen op school te mogen
ontvangen en ook toetsmomenten te kunnen organiseren. Over het toetsbeleid in deze coronatijd heeft u van ons
vorige week een nieuwsbrief ontvangen. Er wordt hard gewerkt aan het in beeld brengen van de leerresultaten en
eventuele achterstanden. Op landelijk niveau wordt er op dit moment ook gesproken over een nationaal plan voor
doorstroming en achterstanden. Het landelijk beleid zal ook voor ons richtinggevend zijn hoe we straks omgaan
met cijfers en bevordering. Zodra daar duidelijkheid in is, zullen wij u informeren. Het heeft bij alle betrokkenen,
van school tot sector en politiek volop de aandacht, zowel ten aanzien van de leerresultaten als de sociaalemotionele ontwikkeling.
Spelregels:
Wij vragen u en onze leerlingen nogmaals en met nadruk aandacht voor de spelregels. Niet alleen de
hygiënemaatregelen maar ook die voor de online lessen (zie de infographic die u eerder van ons ontving). Veel
leerlingen doen dit uitstekend. Toch blijven we in het schoolgebouw dagelijks aanspreken op afstand houden en
gebruik mondkapjes. Dit creëert zorg en onrust bij medeleerlingen en personeel. En het legt een grote druk op de
toezichthouders.
Blijven volhouden:
Dat blijven we zeggen, tegen de leerlingen, tegen u als ouder(s)/verzorger(s) en tegen onze medewerkers. Het
belang daarvan is groot. Gelukkig hebben wij op school op dit moment maar weinig meldingen van besmettingen.
Maar de dreiging van de Britse variant van het coronavirus en de verwachte derde golf geeft zorg aan ons allen.
Aandacht voor elkaar kan daarbij het verschil maken!
Wij hopen van harte dat we u na 23 februari kunnen laten weten dat er weer meer ruimte voor onderwijs op
school komt. We zullen u dan ook kunnen informeren over hoe de examens dit jaar zullen zijn. Aan het begin van
de voorjaarsvakantie verwachten wij daar duidelijkheid over van minister Slob.
Namens directie en afdelingsleiders wens ik onze leerlingen, collega’s en u als ouder(s)/verzorger(s) voor de
komende periode succes en sterkte! En natuurlijk een fijne voorjaarsvakantie, die we dit jaar helaas geen
carnavalsvakantie kunnen noemen.
Met vriendelijke groet,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

