
 
   

 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
en leerlingen van 
het Pius X-College 
----------------------------------- 
 
  
 
 
 
 
Bladel, 4 juni 2021 
 
Onderwerp: praktische zaken rondom opening school 
Ref.nr.: 2021.072.hnt 
 
 
Geachte mevrouw, heer, beste leerling, 
 
 
Eerder deze week heb ik een brief gestuurd over het volledig opengaan van de school 
op maandag 7 juni. Op dat moment wordt gestopt met het geven van hybride onderwijs. 
Alle leerlingen zijn vanaf dan weer elke dag van harte welkom! Voor velen is het fijn om 
weer iedere dag naar school te komen. Leerlingen die thuis in quarantaine zijn, kunnen 
de lessen toch online volgen.  
 
Vanzelfsprekend organiseren we het volledig opengaan op een zo veilig mogelijke 
manier voor leerlingen en medewerkers door de volgende maatregelen voort te zetten:  
- alle leerlingen houden 1,5 meter afstand tot de medewerkers; 
- bij alle ingangen en bij de lokalen staan desinfectiemiddelen die door iedereen 

gebruikt dienen te worden; 
- de ramen en deuren staan altijd open zodat er voldoende geventileerd wordt; 
- in de gangen en algemene ruimtes geldt de mondkapjesplicht wanneer men in 

beweging is. Leerlingen mogen in de lokalen en aula/studieruimtes de mondkapjes 
afdoen wanneer ze gaan zitten;  

- na de eerste zoemer gaan de leerlingen direct naar het volgende lokaal. Er gaan 
geen twee zoemers; 

- we blijven werken met het 40-minutenrooster. Hiermee houden we tijd vrij voor de 
steunlessen zoals die al zijn ingericht. Daarnaast blijven gescheiden pauzes voor de 
onder- en bovenbouw gehandhaafd. Leerlingen pauzeren buiten en niet in hun 
betreffende aula; 

- de catering blijft geopend.   
 

Een van de belangrijkste voorwaarden die het OMT heeft gesteld voor het volledig 
heropenen van de middelbare scholen, is het afnemen van zelftesten thuis door de 
leerlingen. Preventief testen kan besmettingen opsporen als iemand (nog) geen klachten 
heeft. Door alle leerlingen en medewerkers de mogelijkheid te geven om zichzelf tot 
aan de zomervakantie twee keer per week thuis preventief te testen, wordt het aantal 
besmettingen op school zoveel mogelijk voorkomen. We doen dan ook een vriendelijk 



 
   

beroep op u als ouders/verzorgers om erop toe te zien dat uw kind deze testen ook 
daadwerkelijk twee keer per week afneemt. De school kan een test immers niet 
verplichten en ook niet controleren. 
 
De leerlingen kunnen op maandag 7 of dinsdag 8 juni tussen 9.00 en 15.00 uur zes 
zelftesten ophalen voor de komende drie weken. Daarna wordt deze mogelijkheid 
uiteraard opnieuw geboden. De testen worden gratis verstrekt! Leerlingen van de 
Praktijkschool en het Juniorcollege halen deze op op hun eigen locatie. De andere 
leerlingen doen dit bij de tentjes op het schoolplein vmbo of op het schoolplein 
havo/vwo. 
Meer informatie over zelftesten vindt u op onze website (update ‘23 april’): 
https://www.piusx-college.nl/nieuws/informatie-over-het-coronavirus/ . 

 
Verder informeer ik u graag over het feit dat er op 14 juni een studiemiddag voor 
docenten is. De leerlingen zijn die dag vanaf 12.00 uur vrij. ’s Ochtends spreken 
mentoren met hun leerlingen over tal van zaken: hoe gaat het met je, waar sta je nu, 
waar maak je je zorgen over, wat heb je volgend schooljaar nodig?  
 
Nu we weer met alle leerlingen samen in de school zijn, lijkt het virus voor het 
merendeel van onze pubers ook uit beeld. Toch wil ik u vragen nog eens met hen te 
bepreken dat de medewerkers nog gereserveerd zijn om dichtbij te komen. Het kan 
voorkomen dat we daarom voor bepaalde lesmomenten maatwerk leveren. Medewerkers 
hebben aangegeven dat ze het spannend vinden om weer met zo velen bij elkaar te zijn. 
De meesten zijn nog niet gevaccineerd en sommigen van hen hebben in de privésfeer te 
maken met (kwetsbare) risicogroepen. 
 
We hebben elkaar nodig om de rest van het schooljaar als gehele school open te kunnen 
blijven. Met een positieve blik maken we ons hiervoor op. Er is alle vertrouwen dat onze 
leerlingen een mooie eindsprint zullen maken. We wensen iedereen hierbij veel succes. 
 
Tot slot wil ik alle ouders die per mail, telefonisch of anderszins op ons besluit hebben 
gereageerd hartelijk danken. Helaas is het voor ons ondoenlijk om op iedere reactie 
individueel te reageren. Dank voor uw begrip in deze.  
 
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u hiervoor terecht bij de mentor van uw zoon of 
dochter.  

 
 

Mede namens de directieleden, 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Maarten de Veth 
rector/bestuurder 


