Aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen van het Pax Christi College
Datum : 22 januari 2020
Ref
: BEJ/LB/U20-22 (8.3.01)
Betreft : landelijke staking onderwijs 30 en 31 januari
Aan onze leerlingen en hun ouder(s), verzorger(s),
Voor donderdag 30 en vrijdag 31 januari aanstaande zijn stakingen aangekondigd in het
onderwijs. Middels deze brief informeren we u hoe het Pax Christi College hiermee omgaat.
In de eerste plaats is het goed om aan te geven dat ook wij het doel van de stakingen
onderschrijven. Ook wij zijn van mening dat er structureel moet worden geïnvesteerd in het
onderwijs om ervoor te zorgen dat we kwalitatief hoogwaardig onderwijs kunnen blijven
aanbieden aan onze leerlingen. Daarnaast is het noodzakelijk dat we dat op een werkbare
wijze kunnen doen, dat de ervaren werkdruk in het onderwijs kleiner wordt.
Met onze collega-scholen in Nijmegen is afgesproken dat we een gezamenlijke aanpak
hanteren. Dat betekent dat donderdag 30 januari in principe een normale lesdag is en dat
we op vrijdag 31 januari de school sluiten voor onze leerlingen*. In verband met de
(landelijke) stakingen is het echter mogelijk dat we de lesroosters van onze leerlingen op
donderdag 30 januari moeten aanpassen. Onze medewerkers kunnen er immers op
persoonlijke titel voor kiezen om op donderdag 30 januari het werk neer te leggen. We
verwachten echter dat de meeste lessen deze dag gewoon zullen doorgaan.
Kortom, donderdag 30 januari is een gewone lesdag met wellicht een aangepast rooster en
vrijdag 31 januari is geen schooldag voor onze leerlingen. Wij besteden die dag met onze
collega’s aan het onderwerp werkdrukvermindering.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. In bijgevoegde brief vindt u
informatie over de stakingen vanuit ons bestuur. Voor vragen over deze brief kunt u terecht
bij de afdelingsleider van uw zoon of dochter.
*Een belangrijke uitzondering hierop zijn de toetsen (schoolexamens) van de examenklassen
havo en vwo. Deze toetsen worden afgenomen volgens het toetsrooster. Dat betekent dat de
examenkandidaten op beide dagen gewoon op school worden verwacht. We maken deze
uitzondering, omdat we het belang van onze leerlingen centraal stellen en we willen het
examentraject op geen enkele wijze negatief beïnvloeden.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,
Ton Diepeveen, rector a.i.
Jeroen Beekmans, directeur vmbo (a.i.) en havo/vwo

