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Beste ouders en leerlingen,
Zoals aangekondigd in de persconferentie gaan de scholen weer meer open. We hebben binnen Pax
uitgebreid gesproken over de mogelijkheden die er zijn om op een veilige manier weer zoveel mogelijk
leerlingen naar school te laten gaan. Na lang wikken en wegen zijn we tot de volgende uitgangspunten
gekomen.
Periode
We starten vanaf maandag 8 maart met deze verruimde openstelling. De reden hiervoor is dat we de
komende week voor een aantal jaarlagen te maken hebben met een toetsweek en dat de voorbereiding
op de ruimere openingsstelling veel aanpassingen vergt. We willen goed voorbereid aan deze nieuwe
periode beginnen.
30 minutenrooster
Het Pax Christi College zal de komende weken het rooster van de afgelopen weken handhaven. Dat
betekent dat de lesduur 30 minuten blijft en dat de lessen op hetzelfde moment gepland blijven.
Examenleerlingen en praktijklessen
Alle examenleerlingen van het Pax Christi College zullen dagelijks hun lessen kunnen blijven volgen op
school. Voor onze examenleerlingen blijft de situatie dus ongewijzigd. Ook inzake de praktijklessen bij
vmbo basis en kader, leerjaar 3 & 4, blijft de situatie vooralsnog ongewijzigd.
Leerlingen overige jaarlagen
We zorgen ervoor dat vanaf 8 maart op elk van de drie locaties de leerlingen minimaal 1 dag per week
naar school kunnen komen. Op Pax junior en Pax vmbo zijn er qua huisvesting mogelijkheden om de
leerlingen iets vaker naar school te laten komen.
Op school zullen de klassen, daar waar nodig qua aantal leerlingen, in twee lokalen worden
ondergebracht. Dit om de situatie zo veilig mogelijk te houden.
Op de dagen dat leerlingen niet op school zijn hebben ze online lessen zoals dat nu ook het geval.
Nadere informatie
In de komende dagen werken we de bovenstaande uitgangspunten concreet uit. Ons streven is om u zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk donderdag 4 maart hierover nader te informeren. Mocht u nog vragen
hebben dan kunt u zich richten tot de afdelingsleider van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
M. Krüse - van Helmond
Rector

