
 
   

 
 
 
 
 
Aan de ouders(s)/verzorger(s) 
en leerlingen van 
het Pius X-College 
------------------------------------ 
 
  
 
 
 
 
Bladel, 26 mei 2021 
 
Onderwerp: niet volledig openstellen school per 7 juni 
Ref.nr.: 2021.069.hnt 
 
 
Geachte mevrouw, heer, beste leerling, 
 
 
Zoals u weet heeft het kabinet besloten dat vanaf maandag 7 juni alle scholen volledig 
opengaan. Samen met de directieleden, de leden van de Medezeggenschapsraad en van 
de Raad van Toezicht van onze school heb ik besloten om tot het einde van het 
schooljaar te blijven werken zoals we op dit moment doen. De Praktijkschool en 
Wereldklas gaan wél volledig open. De klassen zijn hier immers niet groter dan 15 
leerlingen, waardoor de 1,5 meter tot de docent kan worden gewaarborgd.  
 
Het Outbreak Management Team (OMT) schrijft in zijn advies: ‘Het loslaten van de 1,5-
metermaatregel zal in de klas tot meer infecties bij leerlingen leiden. Voor de 
betreffende leerlingen leidt dit tot schoolverzuim. Ook is de verwachting dat de 
toename van het aantal infecties onder kinderen en hun ouders negatieve gevolgen kan 
hebben voor geplande vakanties. Naast besmettingen van leerlingen en hun ouders kan 
verdere opening van het voortgezet onderwijs ook tot extra besmettingen van leraren 
leiden. Verdere opening kan alleen worden doorgevoerd als alle leerlingen 2x per week 
een zelftest uitvoeren’. 
 
Voor de directie staan de veiligheid en het welzijn van ons personeel, de leerlingen en 
hun ouders voorop. Met het volledig openen van de school kunnen wij die niet 
garanderen. De volgende punten hebben ons tot dit besluit doen komen: 

- Er zijn ouders en leerlingen die niet gaan meewerken aan het uitvoeren van 
zelftests. Hierover zijn we al door een aantal ouders per e-mail geïnformeerd. 
Vanzelfsprekend wordt hun standpunt gerespecteerd. Het uitvoeren van zelftesten 
is immers op vrijwillige basis. Inmiddels zijn de tests op school geleverd en kan elke 
leerling thuis of onder begeleiding op school twee keer per week een test afnemen. 

- Een groot deel van ons personeel is nog niet gevaccineerd en voelt zich daarom niet 
veilig. Vaak hebben zij te maken met kwetsbare privé-situaties, waarbij gezond-
heidsrisico's zoveel mogelijk moeten worden uitgesloten. 



 
   

- Een aantal lokalen is te klein om de afstand van 1,5 meter tot de docent te 
garanderen. 

- De structuur waarin de leerlingen en de organisatie zich nu bevinden is helder en 
biedt overzicht. 

- Sinds de herstart in maart bieden we onze leerlingen al minimaal 2,5 dag fysiek 
onderwijs per week aan met de mogelijkheid tot extra ondersteuning. 

- De meest kwetsbare leerlingen worden adequaat opgevangen. 
 
Van harte hopen we dat na de zomervakantie de school weer op een veilige en 
verantwoorde manier open kan. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Maarten de Veth 
rector/bestuurder 


