
 
   

 
 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
van de leerlingen van 
het Pius X-College 
----------------------------------- 
  
 
 
 
 
Bladel, 12 oktober 2020 
 
Onderwerp: maatregel inzake Covid-19 
Ref.nr.: 2020.023.hnt 
 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 

 
Zoals we allemaal weten, is onze school in de afgelopen weken geconfronteerd met 
positief besmette leerlingen en collega’s. Om zaken goed te blijven monitoren, is 
hierover dagelijks overleg met de GGD. Gezamenlijk constateren wij helaas nog steeds 
een oplopende trend in het aantal besmettingen onder leerlingen en medewerkers. 
Omdat de GGD het bron- en contactonderzoek heeft losgelaten, weten we niet exact 
waar de besmettingen plaatsvinden. Kijkend naar de gegevens die wij zelf analyseren, 
is het niet onmogelijk dat er ook besmettingen plaatsvinden in de school.  
	
Met dit gegeven én het aantal oplopende besmettingen heb ik in nauw overleg met 
de GGD-arts Infectieziekten en de burgemeester van de gemeente Bladel besloten om 
de school tijdelijk te sluiten. De school gaat daarom vanaf donderdag 15 oktober tot en 
met dinsdag 27 oktober a.s. dicht. Tijdens deze periode gaan we, met uitzondering van 
de vakantie, over op online onderwijs via Microsoft Teams. We begrijpen dat dit een 
heftige maatregel is, maar gezien de omstandigheden is dit echt noodzakelijk. Door de 
school dertien dagen te sluiten, kunnen we immers de besmettingen die op school 
plaatsvinden een halt toeroepen. 
  
Dit besluit hebben we gedeeld met de voorzitters van de Raad van Toezicht, 
Medezeggenschapsraad en Ouderraad, de VO-raad en de Inspectie van Onderwijs. Zij 
hebben allemaal begrip voor de situatie en staan achter ons  besluit. 

 
Met deze maatregel en brief doe ik nogmaals een klemmend beroep op u ouder(s)/ 
verzorger(s) om samen met uw kind(eren) de voorgeschreven maatregelen van het 
RIVM na te leven. We krijgen nog steeds berichten over kinderen die in grotere groepen 
feestjes geven of bezoeken en hierdoor besmet raken en anderen besmetten. Door dit 
gedrag komen onze gezondheid, veiligheid én het onderwijsproces onder zware druk te 
staan. Alleen samen krijgen we corona immers onder controle!  
 
 



 
   

- Lesrooster 
Het reguliere rooster voor de afdelingen vmbo-havo-vwo blijft gedurende deze vier 
schooldagen gehandhaafd. Uitzondering vormen het vak lichamelijke opvoeding 
(schoolbreed) en de beroepspraktijkvakken op het vmbo. Deze lessen gaan niet door 
volgens rooster.  

 
Online lessen worden volgens een 40-minuten-rooster gegeven. De exacte 
roostertijden volgen zo snel mogelijk. Leerlingen zijn verplicht de online lessen te 
volgen. Tijdens de les is een docent 40 minuten online. Dat wil zeggen: naast de 
instructietijd is de docent via de Teams-chat beschikbaar voor vragen van leerlingen. 
 
De leerlingen van het Praktijkonderwijs volgen online lessen tot 12.00 uur. Het 
exacte rooster voor hen volgt via de teamleider. 

 
- Buitenschoolse activiteiten 

Geplande buitenschoolse activiteiten gaan gedurende deze periode niet door. 
Hiervoor zoeken we een alternatieve datum. 

 
- Devices 

Leerlingen die thuis geen beschikking hebben over een computer/tablet/telefoon 
kunnen dit morgen (dinsdag 13 oktober) uiterlijk 16.00 uur bij hun teamleider 
aangeven. Voor deze leerlingen wordt een oplossing gezocht, zodat zij toch de online 
lessen kunnen volgen. 

 
- Schoolexamens havo-vwo 

De leerlingen van 5 havo en 6 vwo starten volgens planning hun schoolexamens op 
woensdag 28 oktober. Onze collega’s die lesgeven aan eindexamenkandidaten 
zorgen ervoor dat hun leerlingen binnen de huidige lessen voldoende (oefen-) 
materiaal hebben om alle examens kansrijk af te leggen. 

 
- Herfstschool 

Helaas kan de Herfstschool geen doorgang vinden. We komen zo spoedig mogelijk 
met een alternatief ondersteuningsprogramma voor alle leerlingen vmbo-havo-vwo.	
 

Wij hopen van harte dat eenieder begrip heeft voor onze beslissing om gedurende vier 
dagen de school fysiek te sluiten. Uiteraard houden we ook de komende weken de Covid-
ontwikkelingen in onze regio in de gaten. Indien de ontwikkelingen aanleiding geven tot 
aanpassingen in ons programma, zullen we u daarvan spoedig op de hoogte stellen. 
 

 
Mede namens de directieleden, 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Maarten de Veth 
rector/bestuurder 


