
 
   

 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
van de leerlingen van 
het Pius X-College 
----------------------------------- 
 
  

 
 
 
 
Bladel, 6 november 2020 
 
Onderwerp: corona-update 
Ref.nr.: 2020.026.hnt 
 
 
Geachte mevrouw, heer, 

 
 
Opnieuw ontvangt u een update over corona-gerelateerde zaken van het Pius X-College. 
 
Tenten op de buitenterreinen/openhouden ramen en deuren 
De tenten blijven voorlopig staan zodat leerlingen in de pauzes een frisse neus kunnen 
halen. De ramen in de lokalen staan gedurende de les op 'kiepstand' en in de 
leswisselingen en pauzes helemaal open; de deuren staan open. Metingen hebben 
aangetoond dat we op deze manier voldoende ventileren. Er worden overigens dagelijks 
metingen uitgevoerd om alles goed te monitoren. Om de temperatuur in de gebouwen 
op peil te houden staat ook ’s nachts de verwarming aan zodat het in de ochtend lekker 

warm is. Mocht de binnentemperatuur in de komende winterperiode door het ventileren 
structureel te ver dalen kunt u ervan uitgaan dat we passende maatregelen nemen. 
 
Het aantal besmettingen 
Binnen school is er sprake van een daling van het aantal besmettingen en zieke 
leerlingen zoals ook de landelijke en gemeentelijke cijfers laten zien. Of deze trend een 
gevolg is van de tijdelijke sluiting van de school valt moeilijk te zeggen. We zijn er in 
ieder geval heel blij mee. 
 
Onlineonderwijs 
Na de herfstvakantie is er onder ouders en leerlingen opnieuw een enquête over online-

onderwijs uitgezet. De resultaten hiervan worden momenteel verwerkt en binnenkort 
met u gedeeld. We zien dat er onderling tussen docenten veel expertise wordt 
uitgewisseld en dat zij zich, indien nodig, bijscholen. 
 
Workshopdag, Open Dag en het bezoeken van de school 
De workshopdag die vandaag gehouden zou worden voor groep 8’ers gaat niet door. In 
de plaats daarvan bezoeken we met een aantal brugklassers hun voormalige basisschool. 
De leerlingen delen daar hun ervaringen met groep 8 en mogelijk groep 7 en worden 
hierbij begeleid door een collega. 



 
   

Ook voor de organisatie van onze Open Dag zijn we op zoek naar een alternatief. 
Het bezoek van externen aan de school wordt in deze periode zo veel mogelijk 
ingeperkt. Aan u dan ook de vraag om per telefoon, e-mail of online met medewerkers 
van de school te communiceren. 
     
Tot slot wil ik u vragen om uw kind(eren) te blijven wijzen op het gebruik van het 
mondkapje in de school. Gelukkig wordt deze regel door de meeste leerlingen 
opgevolgd. Het kan echter geen kwaad om dit bespreekbaar te houden. 
Datzelfde geldt voor het buiten pauzeren. Het is belangrijk om de gebouwen tijdens de 
pauzes goed te ventileren. Hiervoor moeten alle leerlingen naar buiten. Alvast hartelijk 
dank voor uw medewerking, want alleen samen krijgen wij het virus eronder. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Maarten de Veth 
rector/bestuurder 
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