Aan alle ouders/verzorgers
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Ref.
: HW/SG/U21-001 (8.3.02)
Beste ouders(s)/verzorger(s),
Vanzelfsprekend wens ik u allereerst een gelukkig 2021 toe!
Het beleid van de rijksoverheid inzake Covid-19 is in de kerstvakantie die achter ons ligt niet gewijzigd.
Dat betekent dat we de komende twee weken (online) afstandsonderwijs gaan geven, zoals we dat aan
u gecommuniceerd hebben in de week voor de kerstvakantie. We hanteren hierbij een 30-minutenrooster (zie het rooster in Zermelo).
Conform de richtlijnen van de overheid, zijn hier twee uitzonderingen op: de leerlingen in de
examenklassen volgen al hun lessen op school. Dit geldt voor alle opleidingen.
Een tweede uitzondering betreffen de praktijklessen voor de derde klas van vmbo-basis en vmbo-kader.
Voor deze lessen komen de leerlingen ook naar school. Alle praktijklessen in de leerjaren 3 en 4 vmbo
worden dus op Pax vmbo gegeven.
We hebben als Pax gekozen voor online lessen van 30 minuten met gerichte uitleg en instructie. Dit
maakt dat de leerlingen eerder klaar zullen zijn met het volgen van de lessen. Het is daarbij de bedoeling
dat onze leerlingen de vrijgekomen tijd in de middag gebruiken om zelfstandig verder te werken aan
hun schoolwerk. We verwachten dus van onze leerlingen dat ze de online lessen volgen conform het
lesrooster en dat ze na de laatste online les verder werken aan hun schooltaken en leerwerk. Docenten
kunnen opdrachten geven die ‘s middags moeten worden gemaakt en eventueel ook ingeleverd moeten
worden. Daarnaast kunnen individuele afspraken met leerlingen worden ingepland. Tot 16.00 uur
kunnen ook via itslearning vragen worden gesteld aan onze docenten.
Op maandag 4 januari is The Rent Company aanwezig voor storingen aan de laptop van uw kind. De
tijden zijn van 13.00 – 14.00 op Pax junior en van 14.15 – 15.30 op Pax vmbo (ook voor leerlingen van
Pax havo/vwo). De verdere aanwezigheid van The Rent Company voor de komende tijd zal morgen of
dinsdag op de website van Pax Christi bekend worden gemaakt.
Bovenstaande werkwijze geldt in elk geval voor de komende twee schoolweken. We zullen u tijdig
informeren over de periode daarna. Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u hiervoor
terecht bij de mentor van uw zoon of dochter.
Ik wens uw zoon/dochter veel succes in 2021!
met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

