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Geachte mevrouw, heer, beste leerling, 

 
 
Eerder heb ik u geïnformeerd over ons standpunt inzake volledige opening van het 
voortgezet onderwijs per 7 juni. Mijn directie en ik staan nog steeds volkomen achter 
ons besluit. Helaas zijn wij toch genoodzaakt dit terug te draaien.  
 
Zoals u weet is de voornaamste reden voor volledige opening de zorgen over de sociaal-
emotionele ontwikkeling bij leerlingen. Ook wij hebben deze problemen in de afgelopen 
periode gesignaleerd. Hierop hebben wij direct ingespeeld door de kinderen die dit 
betrof een hele week onderwijs op school te laten volgen. Door daarnaast per 7 juni a.s. 
de leerlingen van de Praktijkschool en de Wereldklassen volledig op school welkom te 

heten, voldoen wij meer dan verplicht aan alle (nieuwe) voorschriften. 
 
Recent ben ik echter door de Inspectie van het Onderwijs aangesproken op ons 
standpunt. Ze hebben mij kenbaar gemaakt dat de school per 7 juni volledig open moet 
gaan. Het negeren van dit besluit betekent sancties voor het Pius X-College. Deze 
zouden voor zowel de school als het personeel (en dus onze leerlingen) negatieve 
gevolgen kunnen hebben. Dat risico mógen en kúnnen we niet nemen, dat zou 
onverantwoord zijn. We zullen dus vanaf volgende week maandag alle leerlingen weer 
ontvangen. 
 
Uiteraard staan de directie en ik garant voor de veiligheid van ons personeel. In het 

afgelopen jaar hebben wij van dichtbij meegemaakt wat corona met een mens kan doen. 
Eén van onze collega's is door het oog van de naald gekropen. Dit heeft, samen met de 
vele besmettingen in onze regio, de angst bij velen van ons vergroot. Dit betekent dat 
medewerkers die niet volledig gevaccineerd zijn en zorgen hebben over hun veiligheid, 
dit kenbaar kunnen maken. Docenten staan in hun recht om niet voor een hele klas te 
gaan staan. Wat dit in de praktijk betekent, zult u in de loop van deze week te horen 
krijgen.  
 



 
   

Zoals u ook in de media heeft kunnen lezen, is deze opening pas verantwoord als de 
leerlingen zich twee keer per week zelf testen. We doen dan ook een sterk beroep op 
ouder(s)/verzorger(s) om erop toe te zien dat uw kind deze testen ook daadwerkelijk 
twee keer per week afneemt. Op deze manier is de kans op een veilige afsluiting van 
dit schooljaar het grootst. 
 
Het was overigens prettig te vernemen dat het grootste deel van u achter ons eerdere 
besluit stond. Slechts een kleine groep heeft kenbaar gemaakt hier problemen mee te 
hebben. Na de zomervakantie, als iedereen die dat wil gevaccineerd kan zijn, hopen we 
op een normaal schooljaar waarbij wij de leerlingen goed kunnen begeleiden op zowel 
sociaal-emotioneel als onderwijsinhoudelijk gebied.  

 
Ik had graag een ander bericht gestuurd, maar we staan met de rug tegen de muur. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

 
Maarten de Veth 
rector/bestuurder 
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