Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen
Datum : 15 maart 2020
Betreft : maatregelen i.v.m. coronavirus
Ref.
: BEJ/SvK/U20-55
Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,
Aanvullend op de brief van onze bestuurder van de Alliantie VO, de heer H. Elbers, treft u hieronder
specifieke informatie aan over de maatregelen op het Pax Christi College.
Opvang van kinderen met beide ouders in vitale beroepen
1. Voor leerlingen van wie beide ouders in vitale beroepen (klik hier voor de lijst met vitale beroepen)
werken en waarvoor geen andere opvang geregeld kan worden, is de school geopend van 8.15 tot
16.00 uur. Wij vragen deze ouders om hun zoon/dochter een briefje mee te geven met daarop:
a. Op welke tijden opvang verwacht wordt.
b. Op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.
2. Leerlingen van zowel Pax vmbo en als Pax havo/vwo melden zich op de locatie Pax vmbo bij de
leerlingcoördinatoren.
3. Leerlingen van Pax junior melden zich op de locatie Pax junior bij de leerlingcoördinator.
4. Inzake de richtlijnen van het R.I.V.M.: indien een leerling symptomen vertoont als neusverkoudheid, koorts, keelpijn en/of hoesten, kan hij/zij geen gebruik maken van deze opvang.
Onderwijs
5. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de optimalisering van de digitale leeromgeving zodat
leerlingen thuis aan school kunnen werken. Nadere informatie hierover volgt maandag.
6. Eindexamenkandidaten hebben hierbij prioriteit.
7. Graag vragen wij uw medewerking om samen met ons het onderwijs in deze bijzondere tijd zo goed
mogelijk te laten verlopen.
Overige activiteiten
8. Inzake de ouderavonden hebben wij u afgelopen vrijdag reeds geïnformeerd. Deze gaan niet door
en u kunt zo nodig per mail contact opnemen met betreffende docenten.
9. Alle activiteiten buiten schooltijd zijn tot nader order geannuleerd.
Communicatie
10. Wij vragen u om onze website en uw mailbox in de gaten te houden. Via deze kanalen zullen wij in
de komende weken met u/jullie communiceren.
11. Bij urgente vragen verwijzen wij u/jullie naar de betreffende afdelingsleider.
In de hoop en verwachting dat wij u/jullie tot dusver voldoende hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
namens de directie en medewerkers
Ton Diepeveen
Rector a.i.

