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Beste ouders/verzorger(s),
In deze wekelijkse update ontvangen jullie wederom relevantie informatie rondom het Covid-19 virus.
Voorrangsprocedure voor onderwijspersoneel bij het testen op Covid-19
Op 15 september 2020 zijn we door de VO-raad geïnformeerd dat docenten, onder bepaalde
voorwaarden, voorrang gaan krijgen op het testen op Covid-19. De voorrangsprocedure is uitsluitend
bedoeld voor het zo veel mogelijk voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de continuïteit van het
primaire proces niet in gevaar komt. Er komt een afwegingskader beschikbaar welke we als school zullen
moeten hanteren. We hopen dat de voorrangsprocedure zo spoedig mogelijk in werking treedt.
Thuisonderwijs, Itslearning en Teams
In de week van 21 september zal elk leslokaal voorzien zijn van een laptop zodat de afwezige leerling
vanuit huis de les kan volgen. Als uw kind afwezig is i.v.m. de RIVM-maatregelen en in staat is om les te
volgen, wordt uw kind geacht om aan de les deel te nemen. Tijdens de online les moet uw kind de
webcam aanzetten. De docent kan uw kind hiertoe verplichten. Alleen met een medische verklaring,
overlegd aan de afdelingsleider, kan hiervan afgeweken worden.
De docent zorgt er elke les voor dat uw kind daadwerkelijk deel kan nemen. Bijgaand ontvangt u voor
uw kind een instructie hoe het deelnemen aan een les werkt. De docent houdt eventuele ongeoorloofde
afwezigheid bij en bij veelvuldige absentie meldt de docent dit bij de mentor van uw kind. Het
controleren van opdrachten en instructies door uw kind in Itslearning blijft daarnaast ook van belang.
In de afgelopen periode zijn er, ondanks dat de docent online een les kon verzorgen, ook lessen
uitgevallen, omdat er geen toezicht in de klas georganiseerd kon worden. Vanaf volgende week zullen
we meer toezicht voor meer lessen in de klas kunnen organiseren. Naast de voorrangsprocedure bij het
testen, hopen we ook hiermee het aantal lessen dat uitvalt te reduceren.
Excursies en andere activiteiten
In onze jaarplanner ziet u per locatie welke activiteiten er voor dit schooljaar gepland zijn. Deze
jaarplanner kunt u vinden op onze website. Voor het wel of niet door laten gaan van onze geplande
activiteiten maken wij wekelijks de balans op en nemen we een besluit over het al dan niet door laten
gaan van die activiteit(en). Deze besluiten nemen we zorgvuldig, waarbij in onze afweging het belang
van de leerling, samen met de RIVM-maatregelen en de gezondheid van alle leerlingen en medewerkers,
centraal staan. U wordt door ons geïnformeerd over de activiteiten die gepland zijn.
Bereikbaarheid school
Afgelopen maandag hebben we helaas wederom geconstateerd dat de locaties Pax havo/vwo en Pax
Junior die dag slecht bereikbaar waren. Onze excuses hiervoor. We vermoeden dat dit veroorzaakt
wordt door een overbelasting van de telefoonlijn na het weekend. Samen met Vodafone zijn we op zoek
naar oplossingen.

Tot slot
Het team van Pax werkt er hard aan om alles zo goed mogelijk te organiseren en te zorgen dat het
onderwijs zoveel mogelijk doorgang kan vinden. In deze bijzondere omstandigheden zijn wij echter ook
lerende. Niet alles zal direct perfect verlopen, hiervoor vragen wij uw begrip.
Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector
Bijlage
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