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Geachte mevrouw, heer, 
 
 
Met deze brief ontvangt u van mij een update over de gang van zaken op onze school. 
 
Sinds maandag 14 september worden de lessen online via Microsoft Teams aangeboden 
aan leerlingen die om wat voor reden dan ook niet fysiek in de klas aanwezig kunnen 
zijn. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het thuis actief volgen van de lessen. In 
het kader van de privacy volgen wij daarvoor de AVG-richtlijnen. Om de privacy van de 
docenten te garanderen, vragen wij u nadrukkelijk erop toe te zien dat uw kind 
zorgvuldig omgaat met het onderwijs op afstand. Mocht in een enkel geval blijken dat 
dat niet gebeurt, dan treffen we daarvoor maatregelen. 
Er worden momenteel scenario’s opgesteld om bij een eventuele uitbreiding van 
maatregelen door de overheid snel te kunnen schakelen zodat het onderwijs niet in de 
knel komt. 
 
Omdat het afstandsonderwijs zo goed mogelijk dient te verlopen hebben onze docenten 
de afgelopen week hun ervaringen van het werken met Teams met elkaar gedeeld. 
Tijdens deze bijeenkomsten is o.a. gebleken dat de geluidskwaliteit niet altijd optimaal 
is. Onderzocht wordt of het gebruik van een headset door de docent dit probleem kan 
oplossen. 
Er is ook contact met collega-scholen over hoe zij met zulke problemen omgaan. 
 
Vanaf maandag 21 september zijn de leerlingenaula’s tijdens de pauzes gesloten. 
Leerlingen pauzeren dan buiten, zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke 
ventilatie. Nu is het nog mooi weer, de komende tijd wordt dat echter minder. Daarom 
adviseren wij om de leerlingen dikkere kleding te laten dragen. Er worden 
overkappingen geplaatst op de schoolpleinen zodat zij bij slecht weer toch droog 
pauzeren. Hoe lang deze overkappingen blijven staan, is natuurlijk afhankelijk van de 
aanbevelingen van de GGD. Overigens blijft de catering op school wel open zodat 
leerlingen daar tijdens pauzes gebruik van kunnen maken. 
 



 
   

Huidige status positief geteste leerlingen op het Pius X-College 
 
Sinds het begin van dit schooljaar zijn op onze afdelingen de volgende aantallen leer-
lingen positief op corona getest: 
- drie leerlingen op de Praktijkschool 
- twee leerlingen op de afdeling vmbo 
- vier leerlingen op de afdeling havo/vwo. 

 
Het is natuurlijk niet zo dat het een kwestie is van optellen. Leerlingen die begin 
schooljaar positief getest werden, zijn al lang weer uit isolatie/quarantaine. Gedurende 
de afgelopen vier weken heeft zich in de eerste week één leerling gemeld. In de tweede 
week was dat ook het geval, de week erna waren dat er vier en gedurende deze week 
hebben zich drie leerlingen gemeld. De GGD geeft aan dat van twee leerlingen niet met 
zekerheid te zeggen is of de besmetting mogelijk op school is ontstaan. Van de rest van 
de leerlingen is dat duidelijk niét zo. Wel adviseert de GGD om na te gaan hoe we nog 
meer ‘winst’ kunnen behalen binnen school om mogelijke overdracht tegen te gaan. Een 
onderdeel daarvan is dus het buiten pauzeren, zodat de leerlingen in ieder geval niet in 
een volle aula dicht op elkaar zitten. 
 
Wij vragen u om bovenstaande ook met uw kind(eren) te bespreken. Hierin hebben 
we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen met elkaar komen wij deze lastige 
periode door. 
 
Overige zaken 
 
- Inmiddels is definitief besloten dat alle externe excursies tot 1 januari a.s. van onze 

leerlingen waarbij busvervoer nodig is, niet doorgaan. Na deze datum wordt de 
situatie opnieuw grondig onderzocht. 

- Situatie SOMToday: momenteel zijn de meeste problemen met SOMToday opgelost. 
Het tabblad Resultaten is echter nog steeds niet zichtbaar. De databasestructuur 
van deze functie wordt uitgebreid getest door de ontwikkelaar van het programma. 
Pas als alle testresultaten positief zijn, wordt deze functie aangezet. Dit kunnen wij 
als school helaas niet zelf regelen. 

 
Zodra er weer belangrijke aanvullingen zijn, ontvangt u opnieuw een bericht van mij. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Maarten de Veth 
rector/bestuurder 


