
 
   

 
 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
en leerlingen van 
het Pius X-College 
----------------------------------- 
  
 
 
 
 
Bladel, 15 januari 2021 
 
Onderwerp: stand van zaken onderwijs 
Ref.nr.: 2021.039.hnt 
 
 
Geachte mevrouw, heer, beste leerling, 
 
 
Zoals u weet, heeft het kabinet afgelopen dinsdag besloten om de huidige lockdown met 
drie weken te verlengen. Voor het voortgezet onderwijs en dus ook voor onze school 
betekent dit dat de meeste van onze leerlingen tenminste tot en met 5 februari online 
les krijgen. We begrijpen de keuze die het kabinet heeft gemaakt, maar realiseren ons 
tegelijkertijd dat deze situatie voor velen niet ideaal is. De onlinelessen vervolgen we 
op de wijze zoals we die in december hebben ingezet, volgens het 40-minutenrooster. 
 
Het onderwijs voor leerlingen in de examenklas, kwetsbare leerlingen en leerlingen van 
het praktijkonderwijs en de Wereldklas vinden wel fysiek op school plaats. Vanaf deze 
week houden ook zij onderling anderhalve meter aan. Hiervoor is het bij grote groepen 
noodzakelijk dat we de leerlingen verspreiden over meerdere lokalen. Ook in de 
‘vrijere’ momenten zoals de leswisselingen en pauzes moeten leerlingen zich bewust 
zijn van de anderhalve meterregel. Uiteraard verwachten wij van hen dat ze zich eraan 
houden; is het niet voor hun eigen veiligheid, dan wel voor die van anderen. De aula’s 
zijn opnieuw ingericht en de looproute door het gebouw staat duidelijker aangegeven. 
De catering blijft overigens de komende drie weken gesloten. Leerlingen dienen dus hun 
eigen lunchpakket mee te nemen.  
 
Vooralsnog geldt de anderhalve meterregel voor de komende drie weken. Het kabinet 
maakt tussentijds de balans op en op dinsdag 2 februari krijgen we te horen op welke 
manier scholen na de verlengde lockdown hun onderwijs moeten verzorgen.  
 
Uitgangspunt is dat we ook na de lockdown, als de school weer (volledig of deels) open 
mag, blijven werken volgens het 40-minutenrooster. Dat maakt het mogelijk om in de 
middag, na 14.30 uur, leerlingen extra te begeleiden. Mentoren krijgen in de middag de 
tijd om extra aandacht te besteden aan hun mentorleerlingen, vakdocenten geven 
vakbegeleiding op het niveau van de leerling. Onze huiswerkklas ‘X-Studeer’ wordt 
toegankelijk voor alle jaarlagen. In de vakanties die nog gaan komen, organiseren we in 



 
   

ieder geval voor de examenleerlingen respectievelijk een ‘krokusschool’ en een 
‘lenteschool’.   
 
In de periode van onlinelessen is het lastiger om de voortgang van de leerlingen helder 
in beeld te hebben. Er zijn minder toetsen die beloond worden met een cijfer, maar er 
kunnen wel toetsen online worden afgenomen. Wij willen een zo realistisch mogelijk 
beeld van iedere leerling krijgen om te kunnen bepalen waar een leerling in het 
onderwijstraject staat; we willen weten welke onderdelen goed gaan en welke 
onderdelen extra aandacht behoeven. Ofschoon we ons realiseren dat er geen controle 
of surveillance tijdens een onlinetoets zal zijn, verwachten wij dat de leerlingen serieus 
ermee omgaan en dat ze zich ook inspannen voor toetsen waarvoor geen cijfer wordt 
gegeven. Leerlingen krijgen de kans om reeds behaalde resultaten te repareren.  
 
Aan het eind van dit schooljaar maken we voor iedere leerling de balans op en bepalen 
we wat het vervolgtraject zal zijn. De ruime coulanceregeling die alle scholen vorig 
schooljaar hanteerden, willen we niet in dezelfde vorm hanteren. Wij denken dat we 
daarmee de leerlingen op de langere termijn niet helpen. Wel zijn we voornemens om 
alle leerlingen te bespreken die niet automatisch bevorderd kunnen worden volgens de 
bestaande overgangsnorm. We bieden daarmee maatwerk en bepalen per leerling hoe 
kansrijk deze is in een doorstroom naar een volgend leerjaar.  
 
Uiterlijk woensdagochtend 20 januari ontvangt u meer specifieke informatie over het 
vervolg van dit schooljaar op de afdeling waar uw zoon of dochter zit. De organisatie en 
de jaarplanning zijn niet op alle afdelingen hetzelfde; afdelingen maken binnen de 
kaders eigen afwegingen.  
 
Vanzelfsprekend informeren wij u na de volgende persconferentie over de continuering 
van ons onderwijs. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze 
brief, stelt u ze dan aan de teamleider van uw zoon of dochter. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de directieleden, 
 
 
 
 
Maarten de Veth 
rector/bestuurder 


