
 
   

 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
en leerlingen van havo-vwo 
----------------------------------- 
 
 
 

 
 
Bladel, 17 december 2020 
 
Onderwerp: school in lockdown 
 
 
 
 
Geachte mijnheer/mevrouw, beste leerling, 
 
Vanaf deze week hebben alle scholen de deuren moeten sluiten, zo ook het Pius X-College. 
We zijn weer over moeten stappen naar online-lessen. Helder is dat het kabinet ervoor kiest 
om de scholen voor voortgezet onderwijs tot 18 januari afstandsonderwijs te laten verzorgen.  
 
Maandagavond werd helder dat er een uitzondering gemaakt wordt voor onder andere de 
eindexamenklassen. Vanwege het belang die we aan de eindexamens hechten, maken wij voor 
onze examenkandidaten gebruik van de ruimte die het kabinet ons biedt. We willen dat deze 
leerlingen hun eindexamenjaar succesvol kunnen afsluiten 
Graag informeren wij met deze brief over hoe wij de komende weken het onderwijs op 
havo/vwo organiseren. 
 
 Mochten leerlingen nog spullen in hun locker hebben, dan kunnen deze vrijdagmiddag  

18 december in de middag (tot 16.00 uur) worden opgehaald. 
 

 Alle klassen 1 tot en met 5 vwo/4 havo volgen online-lessen volgens het gangbare  
40-minutenrooster. De lestijden zijn deze week reeds bekendgemaakt. De periode van 
online-lessen eindigt vooralsnog op vrijdagmiddag 15 januari. De lessen lichamelijke 
opvoeding komen te vervallen.  
 

 De eindexamenkandidaten volgen donderdag 17 en vrijdag 18 december de lessen online. 
Van maandag 4 januari tot en met woensdag 13 januari zijn zij verplicht om op school de 
lessen te komen volgen. De vakdocenten geven hun lessen aan de eindexamenkandidaten 
fysiek op school volgens het gangbare 40-minutenrooster. Mocht een docent niet in staat 
zijn om fysiek op school te zijn, dan proberen we de les online aan te bieden. Het is van 
belang dat de leerlingen een eigen device en ‘oortjes’ meenemen naar school zodat ze 
alle aangeboden lessen kunnen volgen. 

 
 Vanwege het belang dat wij aan de eindexamens hechten, bieden we de leerlingen van de 

eindexamenklassen de mogelijkheid om van 4 januari tot en met 13 januari na de lessen 
gebruik te maken van ‘X-Studeer’. Leerlingen kunnen dan in alle rust op school studeren 
voor de schoolexamens. Dit aanbod is voor de leerlingen gratis. Leerlingen die ervan 
gebruik willen maken kunnen zich online aanmelden via: Link naar formulier 
 

https://forms.gle/KawfYbbCeBdRjDNNA


 
   

 De schoolexamenperiode organiseren we zoals deze gepland staat in het jaarrooster. De 
planning van de verschillende vakken is bij de leerlingen reeds bekend. De exacte tijden 
en locatie worden later bekend gemaakt. 

 
 De online lessen verzorgen we via Microsoft Teams. We vragen de leerlingen aan het begin 

van iedere les de camera aan te zetten, al dan niet met een vervaagde achtergrond 
waardoor de omgeving van de leerlingen veel minder zichtbaar is. Mocht u bezwaar hebben 
tegen het gebruik van de camera, of mocht het praktisch niet mogelijk zijn de camera te 
gebruiken, wilt u dit dan per mail kenbaar maken bij de teamleider van uw kind? De 
microfoon moet uitstaan. De ‘hand-button’ is handig voor het stellen van vragen en het 
geven van antwoorden. Ook via de chatfunctie binnen Teams is dat mogelijk. Wilt u als 
ouder(s) uw kind erop wijzen een actieve leerhouding aan te wenden? Dus bij voorkeur de 
lessen volgen in een rustige omgeving aan een tafel of bureau. Dat komt het leerproces 
zeker ten goede. 

 
 Hieronder nogmaals de lestijden: 

  Lesuur 1 08.20-09.00 uur 
  Lesuur 2 09.00-09.40 uur 
  Lesuur 3 09.40-10.20 uur 

   Pauze 
  Lesuur 4 10.40-11.20 uur 
  Lesuur 5 11.20-12.00 uur 
   Pauze 
  Lesuur 6 12.30-13.10 uur 
  Lesuur 7 13.10-13.50 uur 
  Lesuur 8 13.50-14.30 uur 
  Lesuur 9 14.30-15.10 uur 

 
Mocht een leerling niet in staat zijn om de lessen te volgen, wilt u dan een 
afwezigheidsmelding doen via de homepage van de schoolsite?  
 
We realiseren ons dat de komende periode voor iedereen weer een uitdaging is. Wij proberen 
het onderwijsproces zo goed als mogelijk op deze manier gestalte te geven. Mochten er zaken 
spelen waardoor de vorderingen van uw zoon/dochter in het gedrang komen, bespreekt u dit 
dan met de betreffende mentor. Afstandsonderwijs betekent helaas dat we minder snel 
kunnen signaleren op het moment dat er problemen zijn. We doen een beroep op alle 
betrokkenen: de collega’s, de ouders én de leerlingen zelf. 
 
Na de lockdown gaan we mogelijk werken met andere lestijden, waardoor we tijd in kunnen 
bouwen om leerlingen die dat nodig hebben extra te ondersteunen.  
 
Voor zover nu bekend, openen we de school weer op maandag 18 januari voor alle leerlingen. 
Uiteraard houden we u op de hoogte van eventueel nieuwe ontwikkelingen. 
 
Ik wens u allen in deze bijzondere tijd toch heel fijne feestdagen toe.  

 
Van harte hoop ik dat 2021 een jaar gaat worden waarin we ons gewoon vrij mogen bewegen; 
waar we maar willen………. 
 
Een hartelijke groet, 
namens directie en teamleiders, 

 
 
 

Marjolijn Cuppers, 
directeur havo-vwo 


