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Geachte mevrouw, heer, 
 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van maandag jongstleden, willen wij u 
informeren over de stand van zaken op onze school. Ook informeren wij u over extra 
pedagogische en gedragsmaatregelen die we, in lijn met de regionale en landelijke 
ontwikkelingen, gaan nemen om het algemene gevoel van veiligheid te vergroten.  
 
In onze regio komen relatief veel besmettingen voor. Ook op het Pius X-College neemt 
het aantal positief geteste leerlingen toe. Dagelijks hebben wij contact met de artsen 
van de afdeling infectieziekten-bestrijding (IZB) van de GGD. Zij geven aan dat er 
vooralsnog géén besmettingen zijn vastgesteld die op school hebben plaatsgevonden. 
Voor zover de overdracht vastgesteld kón worden, vond deze altijd in de privésfeer 
plaats. We merken bovendien dat meer en meer leerlingen nu thuisblijven vanwege 
besmettingen in de eigen gezinssituatie.  
 
Wij verzoeken u de afwezigheid van uw zoon/dochter vanwege RIVM-gerelateerde 
redenen door te geven aan school. U kunt onze website raadplegen voor de meest 
actuele informatie in dezen. 
 
Om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt, drukt de GGD de leerlingen 
op het hart extra alert te zijn op klachten en wijst erop om drukte zoals uitgaan, 
feestjes, logeerpartijen te vermijden. Hiernaast adviseert de GGD om extra op te letten 
met kwetsbare personen zoals opa’s en oma’s. Zie voor meer informatie: 
https://www.piusx-college.nl/nieuws/informatie-over-het-coronavirus  
 
De invloed van de school reikt niet tot in de privésfeer van onze leerlingen. Maar u 
begrijpt dat wij ons zorgen maken om het effect dat hun gedrag kan hebben op de 
continuïteit van hun eigen leerproces en dat van anderen. Wij doen daarom hiervoor 
een beroep op u, ouder(s)/verzorger(s) en uw kind(eren).  
 



 
   

We hebben voortdurend aandacht voor de algemene gevoelens van veiligheid en hebben 
daarom al verschillende maatregelen genomen: leswisselingen, schoonmaak, voorlich-
ting, posters, streamen van lessen, 1,5 meter afstand tot medewerkers, spatkappen, 
kuchschermen, ventilatie, overkappingen… 
 
Om de leerlingen zich nog meer bewust te maken van het effect van hun gedrag, hebben 
wij besloten om ze vanaf maandag te verplichten een mondkapje te dragen bij 
verplaatsingen binnen de school: bij de kluisjes, in de gangen en in de trappenhuizen. 
Tijdens praktijkvakken kan het voorkomen dat het ook in het kader van de veiligheid 
noodzakelijk wordt geacht. Het staat de docenten vrij om hun leerlingen in de les te 
verzoeken hun mondkapje op te zetten Alle leerlingen krijgen desgewenst een 
mondkapje van school, maar wij verzoeken u om ze zelf aan te schaffen. Iedere leerling 
neemt vanaf maandag 5 oktober één of meerdere mondkapjes mee naar school. 
 
In een eerder schrijven informeerden wij u over de ventilatie in ons gebouw. Naar 
aanleiding van een extern onderzoek hebben we binnen onze mogelijkheden een aantal 
aanpassingen gedaan en daarmee blijven we binnen de richtlijnen, mits we ramen en 
deuren open blijven houden. Het is dus van belang dat uw zoon/dochter voldoende warm 
gekleed is. 
 
De mogelijkheid blijft bestaan dat onze leerlingen ook onderling 1,5 meter afstand 
moeten gaan nemen en dat lesgroepen daardoor mogelijk gehalveerd moeten worden. 
Een scenario daarvoor is uitgewerkt en wij kunnen dit als het nodig is direct inzetten. 
Vooralsnog is dit gelukkig niet aan de orde.  
 
Wel aan de orde is het belang van het verzorgen van onderwijs aan leerlingen die niet 
naar school kunnen of mogen komen. De afspraak geldt dat iedere collega zijn/haar 
lessen in Microsoft Teams plant en daarmee de leerlingen de gelegenheid geeft om 
digitaal aan te sluiten. In enkele gevallen is dit niet mogelijk en dan verzoeken wij de 
collega op een andere wijze contact met een thuiszittende leerling te onderhouden. We 
merken dat dit nog niet altijd naar wens verloopt en werken aan verbeteringen. 
 
We gaan ervan uit dat u de inhoud van deze brief met uw kind bespreekt. 
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit schrijven, stelt u ze gerust aan de mentor 
van uw zoon of dochter. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens het managementteam, 
 
 
 
 
 
Maarten de Veth 
rector/bestuurder 


