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Beste ouders(s)/verzorger(s),
In aanvulling op de brief van dinsdag 15 december, treft u hieronder de werkwijze aan zoals we die
vanaf 4 januari 2021 gedurende twee weken gaan toepassen voor de uitzonderingen waaraan
gerefereerd is: de examenleerlingen, de praktijkgerichte lessen en de kwetsbare leerlingen. Per locatie
zetten we een en ander uiteen.
Pax junior in Beneden Leeuwen
Deze locatie blijft gedurende de gehele periode van 4 januari tot 18 januari gesloten. Alle leerlingen
hebben online-onderwijs volgens het 30-minuten rooster, zoals te vinden is in Zermelo. Vanwege de
sluiting zijn we op deze locatie telefonisch niet bereikbaar. Mogelijke ziekmeldingen kunt u dagelijks
voor 10.00 uur mailen aan r.claassen@paxchristicollege.nl.
Pax havo/vwo in Druten
Alle examenleerlingen van havo-5 en vwo-6 komen gewoon naar school. Hier krijgen ze volgens het
30-minuten rooster les (zie Zermelo).
Alle overige leerjaren van Pax havo/vwo ontvangen online onderwijs volgens het 30-minuten rooster.
Pax vmbo in Druten
Alle examenleerlingen van het vierde leerjaar op het vmbo Basis, Kader en Theorie komen gewoon
naar school. Hier krijgen ze volgens het 30-minuten rooster les (zie Zermelo).
De leerlingen van het derde leerjaar vmbo Basis en Kader komen voor de praktijklessen ook naar
school. Dat betekent het volgende:
Op maandag en dinsdag starten deze leerlingen aan het begin van de lesdag met onderwijs op afstand.
Vervolgens is er een pauze van 60-75 minuten waarin ze naar school kunnen komen.
Op maandag betekent dat online lessen, thuis achter de laptop, tot 11.15 uur, daarna starten om 12.15
uur op school de praktijklessen die vervolgens duren tot 15.15 uur.
Op dinsdag betekent dat, dat de leerlingen online lessen hebben tot 10.00 uur en dat de praktijklessen
op school om 11.15 uur starten en duren tot 15.15 uur.
Op woensdag, donderdag en vrijdag volgen deze leerlingen verder thuis de online lessen en zijn er geen
praktijklessen voor het derde leerjaar.
De leerlingen van vmbo-B/K, leerjaar 1 en 2, en de leerlingen van vmbo T1-T3 hebben van 4 tot 18
januari uitsluitend online les volgens het 30-minuten rooster.

Gedurende de lockdown is de rebound vier dagen per week geopend. Er wordt gewerkt in twee
tijdsblokken: (1) van 09.00 uur tot 12.00 uur en (2) van 12.00 uur tot 15.00 uur. De begeleidster van de
rebound laat de leerlingen weten in welk tijdsblok ze worden verwacht.
Gedurende de periode van 4 tot 18 januari zullen de kantines op school gesloten zijn.
We hebben getracht met de bovenstaande werkwijze zo goed mogelijk recht te doen aan de kwaliteit
van het onderwijs, de veiligheid van leerlingen en docenten en de besluitvorming van de Nederlandse
overheid. Ik hoop u daarom hiermee zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd voor dit moment.
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, aarzel niet maar neem contact op met de mentor van
uw zoon of dochter.
Bij deze wil ik u en uw gezin hele fijne feestdagen wensen,
met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

