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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In onze vorige informatiebrief van 23 april jl. schreven wij u dat wij ervan uitgingen dat de school op 2 juni a.s.
weer open zou gaan. Afgelopen maandag zijn alle basisscholen weer opgestart en zoals het er nu naar uitziet
zullen alle middelbare scholen in Nederland direct na de Pinksteren herstarten. Dat is goed nieuws, want hoewel
het onderwijs op afstand voor de meeste leerlingen (zo blijkt uit de enquête) goed heeft gewerkt, hebben we
elkaar en het onderwijs in de school echt gemist.
De school open vanaf 2 juni:
Inmiddels is er een landelijk protocol opgesteld door de sociale partners, samen met OC&W en het RIVM. Dit
protocol beschrijft op welke wijze scholen veilig en verantwoord weer onderwijs in de school kunnen aanbieden
met strikt hanteren van de 1,5 meter grens. Dat vraagt discipline van leerlingen en personeel. Het schoolterrein,
het gebouw en de lokalen worden inmiddels voorbereid om straks op een goede wijze te kunnen starten. Hoe dat
gaat zullen wij tijdig met onze leerlingen en u communiceren en er zal ook een filmpje gemaakt worden met
uitleg.
Hoewel alle leerlingen weer naar school zullen gaan, is het duidelijk dat er beperkingen zijn en keuzes gemaakt
moeten worden. Er kunnen slechts 10 leerlingen in een lokaal en de bewegingen in het gebouw dienen tot een
minimum beperkt te worden. Dat betekent o.a. dat leerlingen bij de leswisseling in de lokalen blijven en dat de
docent wisselt. Er zijn geen pauzes in de aula, geen buitenlesactiviteiten en er wordt niet getoetst, behalve de
noodzakelijke PTA-toetsen in de voorexamenjaren op specifieke daarvoor aangewezen momenten. Leerlingen
komen en gaan naar school voor de lessen en begeleiding. Wij hebben er op de Pierson bewust voor gekozen
om de beperkte tijd vooral op onderwijs in te zetten en daarbij extra aandacht te hebben voor leerlingen die dat bij
specifieke vakken nodig hebben. We beperken ons daarom tot de kern van de vakken. We beperken ook het
aantal vakken en richten ons vooral op een kansrijke overstap naar het volgend leerjaar. Leerlingen kunnen
helaas nog niet elke dag naar school. De bovenbouw zal voor een belangrijk deel onderwijs op afstand blijven
volgen, naast enkele lessen en ondersteuning op school. In die keuze speelt mee dat de wisselingen die de
individuele vakkenpakketten met zich meebrengen, te veel bewegingen in de school zouden veroorzaken.

De onderbouw (leerjaar 1, 2 en H/A 3) zal meer lessen en begeleiding op school krijgen, waarbij wisselend 1/3
van de klas op school is en de andere 2/3 van de leerlingen de lessen thuis volgt via streaming. We zijn deze
denkrichting samen met de MR en het crisisteam aan het uitwerken om te zien of dat zo ook uitvoerbaar is.
Overgang en determinatie:
Vanaf begin van dit schooljaar tot 15 maart jl. hebben de leerlingen gewoon les gehad en toetsen gemaakt,
daarna werd het onderwijs op afstand. Hoewel daar positief op gereageerd is, zien we ook verschillen tussen
leerlingen en hun thuissituaties. We willen de gevolgen van die verschillen en van de coronaperiode zo min
mogelijk een rol laten spelen in de keuzes die straks gemaakt moeten worden. We willen daarom de komende
periode vooral werken aan het vergroten van kansen op een succesvol vervolg in het komende schooljaar. Vanuit
inschatting van die kansen willen we begin juni ook de overgang en determinatie vorm geven. Docenten hebben
cijfers tot 15 maart en kennen hun leerlingen qua inzicht en mogelijkheden. Zij zullen gevraagd worden om vanuit
hun vak voor hun leerlingen een inschatting te maken van de kansrijkheid, daarmee bedoelen we de kans op het
succesvol volgen en afronden van een volgend schooljaar. Het totaal van de adviezen zal bepalen of de leerling
gewoon bevorderd wordt, bevorderd kan worden met extra bijspijkermomenten in de start van het volgend
schooljaar, of niet bevorderd kan worden omdat het risico van demotivatie, afstroom of uitval door de docenten te
groot wordt geacht. We gaan ervan uit dat die laatste groep heel klein zal zijn en er ook een revisiemogelijkheid
kan zijn bij ernstige twijfel vanuit leerling en ouder(s)/verzorger(s). We werken in de periode die voor ons ligt dus
vooral aan de aansluiting op het volgend jaar en het inschatten van de kansrijkheid van de leerlingen. Denken
vanuit coulance, maar ook vanuit realiteit, speelt daarbij voor de docenten en de schoolleiding een belangrijke rol
in de te nemen beslissingen. Ook het onderwerp bevordering en determinatie wordt op dit moment verder
uitgewerkt en zal na besluitvorming met u gedeeld worden.
Overige informatie:
Naast intern overleg vindt er over bovenstaande onderwerpen ook met de andere VO-scholen en de gemeente
’s-Hertogenbosch overleg plaats, zo ook over de examenuitslag en diploma-uitreiking.
Wij hopen u uiterlijk 22 mei nader te kunnen informeren over:
1. De definitieve werkwijze en invulling van het onderwijs na 2 juni.
2. De dan vastgestelde eenmalige regeling overgang en determinatie.
Uiterlijk 27 mei communiceren wij over:
3. Het gebruik van het schoolterrein, gebouw en lokalen.
4. De werkwijze rondom examenuitslag (4 juni) en diploma-uitreiking.
Dan willen wij u graag laten weten dat alle nog resterende excursies en buitenlesactiviteiten die komende maand
nog gepland stonden NIET doorgaan. De kosten van deze activiteiten, voor zover al door u betaald (separaat of
via de ouderbijdragen), worden aan u terugbetaald.
Graag wijs ik u nog op een aanbod van de Bossche organisatie voor jongerenwerk “Power Up”. Zij bieden, nu dit
weer mogelijk is, gelegenheid voor buitensport in eigen wijk en op 1,5 meter afstand. Ook onze sectie BO
(bewegingsonderwijs) buigt zich op dit moment over de mogelijkheden van veilig buitensporten aansluitend aan
een lesdag. Uiteraard met intekenen en een maximum groepsgrootte.
Hoewel de informatie in deze brief in deze fase nog geen antwoord kan geven op alle vragen, hebben wij toch
gemeend u te moeten meenemen in de denkrichting van de school voor de komende periode. Het zal u en uw
kind wellicht ook beelden geven en onzekerheid of ongerustheid verkleinen.

Het blijven spannende tijden, we ervaren naast moeilijke ook mooie en zinvolle momenten. U ontvangt een dezer
dagen ook het nieuwe Pierson Bulletin, dit keer alleen digitaal. Lezen en zien wat er allemaal gebeurt, ondanks
de coronacrisis, is bemoedigend. Het leren gaat door, anders dan normaal, maar niet minder waardevol!
Met vriendelijke groet namens de directie,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

