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Beste ouders/verzorger(s),
In deze wekelijkse update vlak voor de herfstvakantie wil ik graag met u terugblikken op de afgelopen
periode en (voor zover mogelijk) vooruitkijken wat we na de herfstvakantie kunnen verwachten.
Onderwijs
Kijkend naar het onderwijs in de afgelopen periode ben ik trots op onze docenten hoe zij dit elke dag
weer voor elkaar hebben gekregen. Van hen is veel flexibiliteit, aanpassingsvermogen en (andere) inzet
gevraagd. Soms gaven docenten les vanuit huis omdat zij zelf in quarantaine zaten, soms gaven ze
tegelijkertijd les aan de klas op school en online aan een (groepje) leerling(en) die thuis moesten blijven.
Dit ging niet altijd zonder (opstart)problemen, maar we leren iedere dag bij en we worden er steeds een
stukje beter in. Tegelijkertijd heeft dit veel van u en uw kind gevraagd. Ook voor de leerlingen is het
aanpassen aan de soms nieuwe vormen van onderwijs, de maatregelen binnen school en de onzekerheid die dit alles met zich mee kan brengen. We hebben van een aantal van u constructieve feedback,
input en ideeën ontvangen. Wij ervaren dit als erg plezierig en hopelijk kunnen we dit voortzetten. Elke
tip of reactie beschouwen we als mogelijkheid om ons onderwijs nog beter te organiseren.
Besmettingen
We zien nu in de samenleving dat het aantal besmettingen weer razendsnel oploopt, afgelopen dinsdag
heeft het kabinet aanvullende maatregelen afgekondigd. Ik besef me terdege dat u wellicht in uw
familie, vrienden en/of kennissenkring mogelijk geconfronteerd bent met ziekenhuisopname(s) en/of
verlies van een dierbare. Ik wens iedereen in zo’n situatie heel veel sterkte toe.
Op dit moment kan het onderwijs op school nog doorgaan, maar het blijft spannend hoe het de
komende periode zal zijn. De afgelopen tijd zijn we geconfronteerd met collega’s die besmet raakten
met het coronavirus. Sinds deze week zijn er ook op het Pax Christi College enkele leerlingen besmet.
In overleg met de GGD en docenten hebben we bij de geconstateerde besmettingen snel en
doortastend opgetreden om verdere verspreiding te voorkomen. De afstemming en samenwerking met
u als ouder is daarin zeer waardevol geweest!
Mondkapjesplicht vanaf 26 oktober
Op de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft het kabinet een mondkapjesplicht aangekondigd
voor publieke ruimten en scholen. Deze mondkapjesplicht zal ook op het Pax Christi College gaan
gelden. Concreet betekent dit dat direct na de herfstvakantie de mondkapjesplicht op onze school
ingaat. Dat wil zeggen dat vanaf 26 oktober aanstaande voor alle leerlingen en medewerkers het gebruik
van een mondkapje verplicht is bij verplaatsing binnen het schoolgebouw en in situaties, waarin de 1,5
meter afstand niet gehandhaafd kan worden. Het mondkapje mag af in de klas, evenals in de pauze in
de aula, mits de leerling zit. Simpel gezegd: als je staat of loopt: kapje op, als je zit en studeert: kapje af.
Het helpt ons als u ervoor zorgt, dat uw zoon/dochter een mondkapje meeneemt naar school en als u
tevens het belang van het dragen van een mondkapje nog eens onder de aandacht brengt. Wij zullen
toezien op het dragen van het kapje, zowel door leerlingen als door onze collega’s.
In de bijlage bij deze brief vindt u een toelichting op dit besluit van ons bestuur.

Communicatie
Besmetting
We verwachten de komende periode vaker te maken te krijgen met positief geteste leerlingen. Om te
voorkomen dat u hierover een overvloed aan brieven krijgt, informeren we u in de komende weken
alleen als uw kind bij de positief geteste leerling in de klas zit of op een andere manier een contact van
de positief geteste leerling is. Als uw kind geen risico heeft gelopen zult u dus geen bericht krijgen.
Wij vragen u om bij besmetting van uw zoon/dochter dit altijd door te geven aan de afdelingsleider van
uw zoon/dochter, zodat wij zo snel mogelijk de noodzakelijke maatregelen kunnen treffen.
Wekelijkse update
In de afgelopen periode heeft u veel informatie van ons ontvangen en hebben we u gevraagd om
wekelijks op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van onze school. Over het algemeen horen we
van ouders/verzorgers terug dat u dit als zeer plezierig heeft ervaren. We zullen de wekelijkse update
daarom ook na de herfstvakantie continueren.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd voor dit moment. Ik wens u samen met uw
kind(eren) een fijne vakantie toe, pas goed op elkaar en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

