
 
   

 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
en leerlingen van  
het Praktijkonderwijs 
----------------------------------- 
 

 
  
 
Bladel, 17 december 2020 
 
Onderwerp: school in lockdown 
 
 
 
Geachte mijnheer/mevrouw, beste leerlingen, 
 
Maandag informeerden wij u over ons besluit om per woensdag 16 december over te 
gaan op online-lessen via Microsoft Teams. Landelijk is inmiddels besloten dat scholen 
tot en met 15 januari 2021 gesloten zijn. Er wordt overgegaan op online-onderwijs. Voor 
een aantal zaken wordt een uitzondering gemaakt, waaronder de praktijkgerichte 
vakken.  
 
Het Pius X-College heeft naar aanleiding van de berichtgeving vanuit de overheid 
besloten dat de Praktijkschool van 4 tot en met 8 januari de lessen online verzorgt. De 
roosters worden hiervoor met u gedeeld via de mentor. Vanaf maandag 11 januari 2021 
is de Praktijkschool weer fysiek open volgens een 40-minutenrooster. Vanaf dat moment 
worden alle leerlingen weer op school verwacht. Ook stages kunnen dan, waar mogelijk, 
weer starten. Op deze manier is de voortgang voor onze leerlingen gewaarborgd en 
kunnen de veelal praktijkgerichte lessen gewoon doorgaan.  
 
Bovenstaande afspraken zijn op basis van de nu geldende richtlijnen en uitzonderingen 
binnen de lockdown. In geval van landelijke aanpassingen zullen we onze afspraken waar 
nodig weer moeten herzien. Wij vertrouwen erop dat we u nu voldoende hebben 
geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen, kunt u contact opnemen met de teamleider of 
de mentor van uw dochter of zoon. 
 
Wij wensen u allen in deze bijzondere tijd toch heel fijne feestdagen toe.  

 
Oprecht hopen wij dat 2021 een jaar gaat worden waarin we ons gewoon vrij mogen 
bewegen; waar we maar willen………. 

 
Een hartelijke groet, 
namens directie en teamleider Marja van der Poort, 

 
 
 

Ronald de Greef 
directeur vmbo-praktijkonderwijs  
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