Aan alle ouders/verzorgers
Datum : 9 april 2021
Betreft : Wekelijkse update rondom Covid-19 (nr. 28)
Ref.
: BEJ/SG/U21-096
(8.3.02)

Beste ouders/verzorgers,
In deze wekelijkse update ontvangt u wederom informatie over ons onderwijs in relatie tot het Covid-19
virus.
Stand van zaken overbelasting Wifi verbinding
In de afgelopen week hebben we een aantal (tijdelijke) oplossingen nader onderzocht, met als doel om
ons netwerk op de locaties te verbeteren. Helaas hebben we geen kortetermijnoplossing gevonden. Dat
betekent dat het belangrijk is dat we de overbelasting van het netwerk zoveel mogelijk beperken.
Het is daarom belangrijk dat mobieltjes op school zoveel mogelijk UITstaan. We vragen u daarom dit
(nogmaals) te bespreken met uw zoon/dochter.
We willen na de meivakantie overschakelen op een andere werkwijze, waarbij onze leerlingen weer wat
meer naar school komen. Dat vermindert ook de belasting van ons netwerk. We informeren u de
komende weken over onze werkwijze na de meivakantie.
Werkwijze laatste maanden schooljaar
Als bijlage treft u de werkwijze aan, die we hanteren voor de resterende maanden van dit schooljaar. In
deze werkwijze beschrijven we hoe we naar de eindstreep toewerken en hoe we de bevordering
insteken.
Noot: de bevorderingsnormen vindt u op onze website.
Feedback gevraagd
Omdat we na de meivakantie over willen schakelen op een andere werkwijze (zie hierboven) en omdat
we graag willen weten hoe onze leerlingen en ouders onze huidige werkwijze ervaren, hierbij het
verzoek om feedback te geven door onderstaande vragen kort te beantwoorden:
1. Hoe ervaart u onze huidige werkwijze? Wat gaat goed en wat kan beter?
2. Als er na de meivakantie meer ruimte is voor fysiek onderwijs, welke zaken zouden we dan
volgens u mee moeten nemen in de nieuwe werkwijze?
3. Welke adviezen/tips/opmerkingen wilt u verder nog kwijt over onze huidige of toekomstige
werkwijze?
De antwoorden op deze vragen graag sturen naar info@paxchristicollege.nl. Graag erbij aangeven op
welke locatie uw zoon/dochter onderwijs volgt.
De werkgroep corona van onze school bespreekt alle ingestuurde reacties. Op deze manier betrekken
we uw feedback in onze plannen; we geven geen individuele reactie op de ingestuurde feedback.
Rooster komende weken
Het rooster voor de komende weken is wederom als bijlage bij de brief bijgevoegd.

Jaarplanner
12 april:
14 april:
20 april:
20 en 22 april:

De carrouselactiviteiten (junior) vervallen.
Het mountainbiken (vmbo) gaat niet door.
De sportdag (havo/vwo, klas 2) gaat door.
Excursie Xanten gaat niet door (havo/vwo).

Meer informatie en/of vragen
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor of
de afdelingsleider van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector
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