
 
   

 
 
 
 
 
Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van 
de leerlingen van 
het Pius X-College 
------------------------------------------ 
 
  
 
 
 
 
Bladel, 1 december 2020 
 
Onderwerp: update 
Ref.nr.: 2020.033.hnt 
 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
 
Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u ook nu over een aantal onderwerpen. 
 
Toetsresultaten 
Veel scholen worden geconfronteerd met leerachterstanden van hun leerlingen, 
opgelopen door de situatie rondom corona. In vergelijking met voorgaande jaren blijven 
de toetsresultaten achter, meer leerlingen scoren onvoldoende. Dit zien wij helaas ook 
terug in onze school. Vanzelfsprekend heeft dit onze volle aandacht. We analyseren nu 
de resultaten en stellen een plan van aanpak op. In de week voor de kerstvakantie hoort 
u van ons wat deze wordt. 
 
Ventilatie in het hoofdgebouw 
Gisteren daalde de temperatuur heel hard in het hoofdgebouw. Met dergelijke lage 
temperaturen is ventileren, zoals we dat tot op heden hebben gedaan, geen reële 
mogelijkheid meer. Deze week onderzoeken we dan ook of een tussenoplossing met 
minder ventileren nog tot de opties behoort. Als dat niet het geval is, dan gaan we als 
de temperaturen zo laag blijven op korte termijn over tot het invoeren van ‘1,5 meter 
onderwijs’. Uitleg daarover ontvangt u dan zo snel mogelijk. 
 
Ouderavonden 
In verband met corona worden de ouderavonden online georganiseerd. Ouders van wie 
het kind op het praktijkonderwijs of in de Wereldklas zit, ontvangen hiervoor via de 
mentor de uitnodiging. De overige ouders krijgen een uitnodiging via het programma 
Schoolgesprek. 
 
Enquête afstandsonderwijs 
In de bijlage vindt u de uitslag van de enquête over het online onderwijs dat rond de 
herfstvakantie is gegeven, in vergelijking met de periode van maart tot en met juni 
jongstleden. Een duidelijke verbetering is zichtbaar. Vanzelfsprekend blijven wij 
werken aan de kwaliteit ervan. 



 
   

 
Vakantieregeling schooljaar 2021-2022 
De vakantieregeling voor het volgende schooljaar is inmiddels door onze Medezeggen-
schapsraad vastgesteld. Deze ziet er als volgt uit: 
 
Vakantie Data 
Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021 
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 
Carnavalsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 
Pasen 18 april 2022 
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 
Pinksteren 6 juni 2022 
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022 
 
 
Vrije middag voor de kerstvakantie 
Vanwege de aanloop naar de kerstvakantie zijn alle leerlingen op vrijdag 18 december 
vanaf 12.00 uur vrij. 
 
Tot slot wil ik u vragen om de landelijke verplichting voor het dragen van een mondkapje 
in de openbare ruimtes (dus ook in de school) met uw kind te blijven bespreken. 
Hartelijk dank voor uw medewerking in deze. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Maarten de Veth 
rector/bestuurder 



Afstandsonderwijs 
in de Coronaperiode
De leerlingen 
In vergelijking met de situatie vóór het onderwijs op afstand doe ik: 
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De ouders
Oneens EensStelling:

Mijn kind(eren) kan (kunnen) 
zelfstandig aan de slag met 
afstandsonderwijs: 

Het leerproces van mijn kind 
wordt door afstandsonderwijs 
gecontinueerd: 

Ik ben tevreden over 
de organisatie van het 
afstandsonderwijs:
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