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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Zo kort voor de “meivakantie” willen we u graag nog even informeren over een aantal zaken rondom ons
onderwijs op afstand en de Schoolexamens. In een maand tijd is dit alweer de 8ste brief die u van ons ontvangt,
naast alle weekplanningen en info via Magister. Heel veel informatie die tegelijkertijd ook als te weinig kan
voelen. Wij begrijpen de behoefte van velen aan duidelijkheid in het vooruit; wanneer wordt school weer
“normaal”, hoe gaat het straks met de diploma-uitreiking, met de determinatie en bevordering? Toch is in deze
crisissituatie duidelijkheid vanuit de politiek en de sector voor ons bepalend in de keuzes die we als school
moeten maken. We willen niet iets besluiten en communiceren dat even later niet passend blijkt en gecorrigeerd
moet worden. Wij hopen daarin op uw begrip en het vertrouwen in de zorgvuldigheid die wij willen betrachten. En
mocht er onverhoopt dan toch iets fout gaan, laat u ons dat dan vooral weten.
RIVM-voorschriften
Afgelopen woensdag zijn de PTA-toetsen hervat en deze worden na de meivakantie vervolgd. Met een strak
regime op de 1,5 meter afstand verliep alles goed en verantwoord. Een enkele leerling had die 1,5 meter nog niet
echt begrepen en had extra uitleg nodig. Ervan uitgaande dat de RIVM-regels nog enige tijd voortduren, is
handhaving voor ons van groot belang. Mogen wij u vragen dit belang nogmaals met uw zoon/dochter te
bespreken? Als een leerling na een waarschuwing van het personeel zich niet aan de voorschriften houdt, zullen
wij hem of haar voor de rest van de dag de toegang tot het schoolgebouw en terrein ontzeggen, ook als dat
betekent dat een PTA-toets daardoor niet gemaakt kan worden. Uiteraard zullen wij u als ouder(s)/verzorger(s)
daarover dan direct informeren.
Gewijzigde PTA’s
Het vervolg van de PTA-toetsen is inmiddels met al onze examenleerlingen gecommuniceerd.
Ouder(s)/verzorger(s) van examenleerlingen vinden de herziene PTA’s op onze website (klik hier) en in de
bijlage.
Webinar studiekeuze voor ’s-Hertogenbosch e.o.
Jongerenwerk Vught en PowerUp073 organiseren op 23 april samen met een studiecoach een online inspiratieavond met betrekking tot studiekeuze voor MBO en HBO. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) die in deze gratis
webinar geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden via https://www.powerup073.nl/evenement/webinarstudiekeuze/

Advies van onze afdeling ICT
Google Meet vraagt best wel wat, niet alleen van de docenten, maar ook van het chromebook van de leerling. We
zien terug in de statistieken dat de CPU (de processor)belasting van de client (het chromebook van de leerling)
soms richting 100% gaat. Op dat moment kan er vertraging optreden of pagina's bij de leerling lopen vast.
Oorzaak is vaak het open hebben staan van meerdere tabbladen voordat ze de Meet "ingaan".
Advies aan leerlingen is dan ook om andere tabbladen, die niet nodig zijn voor de les, te sluiten. De performance
zal dan een stuk beter zijn! Het is meestal niet het netwerk of de Wifi-verbinding die Meet-problemen veroorzaakt.
Situatie na 28 april
Op 21 april verwachten wij van het kabinet duidelijkheid te krijgen over de situatie na 28 april, voor ons dus na de
meivakantie. De informatie die wij ontvangen zal bepalend zijn voor hoe de laatste twee maanden van het
schooljaar ingevuld worden en hoe de overstap naar schooljaar 2020/2021 op goede wijze gemaakt kan worden.
Wij informeren u op 23 april voor zover mogelijk over het vervolg.
Onderwijs Ontwikkel Dag op 4 mei
In de jaarplanning staat maandag 4 mei aangegeven als Onderwijs Ontwikkel Dag (OOD). Wij zullen die dag met
alle medewerkers besteden aan het vormgeven van het onderwijs en de overstap naar het volgend schooljaar. Er
zijn daarom op 4 mei geen lessen, voor zover mogelijk worden uitgevallen lessen verplaatst naar andere
lesdagen in de komende periode. De PTA-toetsen van het schoolexamen gaan op 4 mei wel gewoon door zoals
gepland!
Tenslotte
Rest mij onze leerlingen en u een fijne meivakantie te wensen. Even zonder de school in huis, even genieten van
het mooie weer en de vrijheid, ook al is die nog beperkt. Op 5 mei vieren we 75 jaar vrijheid. Vrijheid is een
kostbaar goed, dat realiseren vele mensen op de wereld zich door het gemis ervan helaas elke dag. Voor ons en
met name voor jongeren leek vrijheid inmiddels bijna vanzelfsprekend. Deze crisissituatie brengt het op een
andere manier onder onze aandacht en doet ons meer dan ooit beseffen hoe bijzonder het gewone is. Ik hoop
van harte dat we binnenkort ook een goede volksgezondheid mogen vieren en ons weer vrij(er) mogen bewegen.
Wij zullen op de Pierson dan met veel plezier de deuren voor onze leerlingen weer wijd open zetten.

Met vriendelijke groet namens de directe,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

bijlage: PTA-wijzigingen examenkandidaten

