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Beste ouders/verzorgers,
Zoals vorige week aangekondigd, zullen de leerlingen vanaf volgende week weer (vaker) op school zijn.
Daar kijken wij enorm naar uit! In deze brief lichten we de wijze van onderwijs ten aanzien van deze
verruimde openingstelling toe. Natuurlijk willen we de kans op besmettingen zo laag mogelijk houden.
Dit betekent dat er op school nog steeds strenge regels gelden die we in deze brief ook nog eens
toelichten. We vragen u om de regels met uw kind door te nemen. Uw kind heeft zelf ook een brief van
ons ontvangen waarin deze regels staan.
Examenleerlingen en praktijklessen
Zoals vorige week aangegeven verandert er in het rooster rondom het examenonderwijs en de
praktijklessen niets. Het rooster start dus net als nu om 8.30 uur en elke les duurt 30 minuten.
Leerlingen overige jaarlagen
Voor alle leerlingen is inmiddels het rooster dat vanaf 8 maart geldt gereed en kan zoals gebruikelijk
digitaal worden ingezien. De leerlingen komen minimaal 1 keer per week met de hele klas naar school.
Dat is grotendeels langs de lijnen van de jaarlagen ingedeeld. Het aantal keren dat de leerlingen naar
school komen is per locatie anders, vooral omdat dit afhankelijk is van klassengrootte en beschikbare
ruimte.
Deze klassen komen in hun geheel naar school. Net als bij de examenleerlingen geldt dat de klassen,
daar waar nodig, in tweeën worden gesplitst door de docent en worden verdeeld over twee lokalen.
In het ene lokaal is de docent fysiek aanwezig, in het andere lokaal wordt de les online gevolgd en is een
toezichthouder aanwezig.
Voor uw zoon of dochter is er in het rooster door middel van een afbeelding van een camera
aangegeven wanneer ze digitaal les hebben. Indien er een klaslokaal staat vermeld hebben ze les op
school.
Pauze en catering
Omdat er weer meer leerlingen naar school gaan komen waarbij je met name in de pauzes veel
leerlingen tegelijkertijd op een plek dreigt te krijgen, gaan we op de locaties Klepperheide en mr. Van
Coothstraat werken met gescheiden pauzes. De examenleerlingen zullen een andere pauze hebben dan
de betreffende jaarlaag die die dag op school aanwezig is.
Vanaf 8 maart is de catering-balie weer geopend en is het dus weer mogelijk om eten en drinken op
school te kopen.

RIVM-maatregelen
De RIVM-maatregelen zijn altijd en voor iedereen leidend voor de regels die we op onze school
hanteren. Specifieke regels die we als school kennen, zijn daarom altijd aanvullend en doen niets af aan
de RIVM-maatregelen. Check daarom ook altijd de laatste update van deze RIVM-maatregelen via
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.
Beslisboom
Heeft u, uw kind of een ander gezinslid gezondheidsklachten? Check dan bijgaande beslisboom om te
weten wat u, uw gezinslid of uw kind moet doen en/of uw kind naar school mag. Bij twijfel neem dan
gerust contact op met de schoolleiding.
1,5 meter afstand
De leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden. Dit geldt altijd en voor iedereen. Dus tussen leerlingen
onderling en tussen leerling en docent (of andere medewerker van de school). Om de veiligheid en
gezondheid van iedereen binnen onze school te waarborgen vragen we nogmaals om dit punt onder de
aandacht te brengen bij uw kind.
Ook tijdens de pauze geldt de 1,5 meter afstand. We vragen uw kind om tijdens de pauze deze afstand
in acht te nemen en zo nodig uit te wijken naar een minder drukke ruimte. Zo zijn op Pax havo/vwo de
aula en de leerpleinen beschikbaar, op het vmbo zijn er twee aula’s en het leerplein beschikbaar en op
het juniorcollege is naast de aula ook lokaal 2 en de ruimte bij de kluisjes beschikbaar voor pauze. En
uiteraard kunnen leerlingen met mooi weer ook buiten pauzeren.
Mondkapje
Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen die het schoolgebouw binnenkomt. Als uw
kind in het leslokaal of tijdens de pauze zit, mag het mondkapje af. Als uw kind zich beweegt door het
schoolgebouw of ergens staat, moet het mondkapje op.
Uitzondering
Tijdens de praktijklessen moet het mondkapje ook op als uw kind zit. De docent kan de toegang tot de
les ontzeggen als uw kind het mondkapje niet op heeft.
Vergeten?
Is uw kind het mondkapje vergeten, dan mag hij/zij naar huis om het te halen of kan bij de conciërge een
mondkapje voor €1,00 kopen. De keuze ligt bij de leerling. Als de leerling te laat komt bij de (volgende)
les wordt dit uiteraard geregistreerd.
Hygiëneregels
Bij binnenkomst van het schoolgebouw en bij binnenkomst van elk leslokaal moet uw kind zijn/haar
handen desinfecteren. We hebben daarvoor desinfectiemateriaal beschikbaar. Bij het verlaten van het
leslokaal moet uw kind zijn/haar tafel schoonmaken met het aanwezige desinfectiemateriaal.
Ventilatie
In de lokalen houden we ramen en deuren zo veel mogelijk open in verband met een optimale
ventilatie. Geef uw kind een extra trui of vest mee, zodat deze aangetrokken kan worden als het wat
kouder is.
Toetsing in de week van 8 maart voor onderbouwleerlingen
Om onderbouwleerlingen de rust en ruimte te geven weer te wennen aan de fysieke start op school,
worden er in de week van 8 maart geen toetsen afgenomen waarvoor een cijfers wordt gegeven.

Vervolg schooljaar m.b.t. bevorderen/toetsing/rapporten en ouderavonden
We zijn aan het nadenken over de lijn voor toetsing, rapporten, ouderavonden en bevordering voor de
rest van het schooljaar. Informatie hierover wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.
Jaarplanner
11 maart:

de rapportvergadering op 11 maart op Pax havo/vwo en Pax vmbo wordt een
examenleerlingbespreking.
10 maart:
de Gymnasium dag gaat niet door.
15 maart:
examenleerlingen krijgen een cijferlijst/examendossier mee
15 maart:
in afwijking van de jaarplanner krijgen de overige leerlingen hun rapport later.
Hierover wordt u nader geïnformeerd.
18 en 19 maart: de Toneelavond wordt uitgesteld naar volgend schooljaar.
18 en 25 maart: de Excellentiebijeenkomsten gaan in aangepaste vorm door
22 maart:
ouderavond voor ouders van examenleerlingen
22 en 23 maart: over het doorgaan van de ouderavonden voor de andere jaarlagen wordt u nader door
de afdelingsleiders geïnformeerd.
24 maart:
deze dag komt de schoolfotograaf! Deze zal met inachtneming van de RIVM-richtlijnen
foto’s maken.
24 maart:
de klassieke dag van Pax Vwo gaat niet door.
26 maart:
het schoolfeest van Pax junior wordt uitgesteld.
26 maart:
de workshop dag van Pax vmbo wordt uitgesteld.
April:
de toetsweek voor niet-examenklassen wordt verschoven naar een latere week in
april.
Meer informatie en/of vragen
Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen en/of
opmerkingen kunt u zich richten tot de mentor van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector
Bijlage

Beslisboom

