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Memo 
 
 
 
 

 
Voor: ouder(s), verzorger(s) afdeling havo-vwo  

Datum: 28 mei 2020  

Onderwerp: voortgang schooljaar 

 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
Zoals u weet, mogen de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2 juni hun deuren weer 
voorzichtig openen voor hun leerlingen. In een eerder schrijven (d.d. 15 mei 2020) 
informeerden wij u hierover. Ook informeerden we u in datzelfde schrijven over de 
adviezen die we gaan uitbrengen en die bepalend en deels ook verplichtend zijn voor het 
onderwijsprogramma tot de zomervakantie van uw zoon/dochter. Zoals aangekondigd 
ontvangt u nu een schrijven over de concrete organisatie van het onderwijsproces voor de 
afdeling havo-vwo. 
 
 
Ochtendprogramma 
Voor het Pius X-College blijft (vak)inhoudelijk het onderwijs op afstand leidend. In onze 
ogen is het fysiek op school op grote schaal lessen verzorgen onverantwoord en bovendien 
niet te organiseren. Tot en met 3 juli verzorgen we in de ochtend voor de leerlingen 
digitaal onderwijs op afstand volgens onderstaand rooster en volgens eerder gemaakte 
afspraken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adviezen 
Aanstaande vrijdag, 29 mei, kunt u in SOM het advies zien dat we uw zoon/dochter geven. 
We werken op havo-vwo met een selectie van vier adviezen, gelabeld A t/m D. Het advies 
kan nooit los gezien worden van het eerdere advies, gegeven bij rapport 2. We lichten de 
adviezen hieronder nogmaals toe.  
 
 
 
 
 
 

08.30-09.00 Lesuur 1 
09.00-09.30 Lesuur 2 
09.30-10.00 Lesuur 3 
10.00-10.15 Pauze 
10.15-10.45 Lesuur 4 
10.45-11.15 Lesuur 5 
11.15-11.30 Pauze 
11.30-12.00 Lesuur 6 
12.00-12.30 Lesuur 7 
12.30-13.00 Lesuur 8 
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De leerlingen met een B- of C-advies worden op één of meerdere middagen in de week 
verwacht op school. Met een gepersonaliseerd rooster krijgen deze leerlingen op school 
lessen/ondersteuning in de vakken waarvan de mentor en vakdocenten vinden dat dat 
nodig is om het schooljaar goed en verantwoord af te sluiten. 
 
Mocht uw zoon/dochter een B- of C-advies hebben, dan neemt de mentor vrijdag 29 mei 
telefonisch of per mail contact met u op om het advies en de vervolgstappen toe te 
lichten. 
 
Met leerlingen met een D-advies worden afzonderlijke maatwerkafspraken gemaakt. Ook 
hierover neemt de mentor vrijdag 29 mei contact met u op, per mail of telefonisch. 
 
Leerlingen met een A-advies kunnen op intekening lessen in de middag op school gaan 
volgen. Zij kunnen zich in de loop van de volgende week daarvoor aanmelden; we willen 
eerst starten met de groep B- en C-adviezen. Op welke manier leerlingen kunnen 
intekenen, krijgen zij op dinsdag 2 juni te horen van hun mentor. 
 
 
Dinsdag 2 juni: mentordag! 
Op dinsdag 2 juni nodigen we alle leerlingen uit om naar school te komen. De mentor zal 
dan het vervolg en de organisatie van het onderwijs aan de leerlingen toelichten. Iedere 
mentor zorgt ervoor dat de leerlingen in kleine groepjes (maximaal 12 leerlingen) worden 
ingelicht. De mentor nodigt zijn/haar eigen leerlingen daarvoor uit.  
De leerlingen met een B- of een C-advies ontvangen deze dag hun persoonlijke rooster met 
daarbij een uitleg. De leerlingen met een A-advies krijgen te horen hoe en vanaf wanneer 
zij zich kunnen aanmelden voor lessen/ondersteuning op school.  
Natuurlijk kan het voorkomen dat een mentor onmogelijk naar school kan komen op 2 juni. 
In dat geval zorgt de mentor ervoor dat er via Teams in kleine groepjes overleg zal 
plaatsvinden waardoor alle leerlingen toch díe informatie krijgen die noodzakelijk is voor 
een goed vervolg van het schooljaar.  
Mocht uw zoon of dochter vanwege gezondheidsklachten niet in staat zijn naar school te 
komen, wilt u dit dan melden bij de mentor van uw kind?  
 
 
RIVM-maatregelen 
Wij realiseren ons dat het wellicht een teleurstelling is dat we het onderwijsproces op 
school niet automatisch voor alle leerlingen toegankelijk maken. Het is eenvoudigweg 

advies omschrijving advies 
A Complimenten voor het goede werk: je neemt verantwoordelijkheid voor je 

studie en bent op de juiste weg. Als je op deze manier blijft werken, verwachten 
wij dat we je kunnen bevorderen naar volgend schooljaar.  
‘Ga zo door!’ 

B Wij denken dat we je kunnen bevorderen naar hetzelfde niveau van het volgende 
schooljaar, maar daarvoor zal nog het een en ander moeten gebeuren. We zien 
graag dat je over gaat, maar we twijfelen en hebben jou en een sterke inzet van 
jou hard nodig om te zien wat je echte mogelijkheden zijn. 
‘Let op: blijf ervoor werken!’ 

C Je staat er niet zo goed voor. We zien dat het zwaar voor je zal zijn om door te 
gaan naar het volgende leerjaar in dezelfde afdeling en wellicht is doubleren een 
optie. Je moet deze laatste periode alles uit de kast halen om in de 
eindvergadering te worden besproken. 
‘Geef niet op: er ligt een grote opdracht!’ 

D Uitzonderlijke situatie die door de mentor nader wordt toegelicht 
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onmogelijk om voor alle 2300 leerlingen een veilige omgeving te creëren die ook nog eens 
voldoet aan alle RIVM-voorschriften. 
Op dinsdag 2 juni informeert de mentor van uw zoon/dochter over de gedragsregels die wij 
van de leerlingen verwachten. Deze gedragsregels communiceren we ook met u, ouder(s), 
verzorger(s). Eén daarvan is dat de kluisjes dit schooljaar niet meer gebruikt gaan worden. 
Mocht uw kind nog spullen in de kluis hebben liggen, dan willen wij dat hij/zij deze spullen 
op dinsdag 2 juni meeneemt naar huis. 
 
Wij hopen van harte dat de leerlingen zich de komende weken goed blijven richten op hun 
schooltaken en dat ze ook met zin in de middag naar school komen om daar samen met 
andere leerlingen en met docenten te werken. 
 
Een hartelijke groet, 
 
 
 
Marjolijn Cuppers 
directeur havo-vwo 
 
 


