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Beste ouders/verzorgers,
In deze wekelijkse update ontvangt u wederom informatie over ons onderwijs in relatie tot het Covid-19
virus.
Zelfstesten
We verwachten dat volgende week de zelftesten op de locaties worden bezorgd. Op basis van de
uitgangspunten van de overheid hebben we een werkwijze vastgesteld voor de inzet van de zelftesten.
Deze werkwijze vindt u als bijlage bij deze brief. Tevens hebben we een brief met informatie over
zelftesten van het ministerie bijgevoegd.
Toestemming voor leerlingen jonger dan 16 jaar
Voor het afnemen van een zelftest door een leerling jonger dan 16 jaar is toestemming vereist van één
van de ouders/verzorgers. Om ervoor te zorgen dat we de zelftest zo snel mogelijk kunnen afnemen, als
daartoe aanleiding is, vragen we aan u als ouders/verzorgers ervoor te zorgen dat hun kind(eren) een
ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier bij zich hebben, als zij naar school komen.
Het toestemmingsformulier is als bijlage bijgevoegd.
Indien we geen ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier hebben, mogen we een leerling geen
zelftest laten uitvoeren.
Noot: het afnemen van een risicogerichte zelftest gebeurt altijd op vrijwillige basis (en pas na contact
hierover met de GGD).
Werkwijze na de meivakantie
In de vorige brief hebben we u feedback gevraagd op de huidige werkwijze en input gevraagd voor de
werkwijze na de meivakantie. We hebben veel reacties ontvangen. Dank daarvoor! Deze feedback en
input gaan we gebruiken voor de vormgeving en invulling van het onderwijs na de meivakantie. Zodra
we hier meer informatie over hebben, stellen we u hiervan op de hoogte.
Laatste lesdag – géén lessen in Druten op 30 april
Op de locaties in Druten vindt op vrijdag 30 april de laatste lesdag voor de eindexamenklassen plaats. De
organisatie daarvoor is al in volle gang. De wijze waarop dit plaats zal vinden, is afgestemd met de
gemeente. Om die dag de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen, zullen er op vrijdag 30 april op de
locaties in Druten geen fysieke lessen zijn (op Pax junior gaan de lessen die dag WEL door).
We vinden het belangrijk dat docenten aanwezig kunnen zijn op de laatste lesdag en daarom zullen er
ook geen online lessen zijn. Uiteraard zorgen we ervoor dat leerlingen van de niet-examenklassen die
dag met digitaal onderwijsmateriaal aan de slag kunnen.

Na alle beperkingen die corona ons heeft gebracht, gunnen we onze examenkandidaten een mooie
afsluiting van hun middelbare schooltijd en een leuke laatste ‘les’dag op Pax vmbo en Pax havo/vwo!
Meer informatie en/of vragen
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u terecht bij de afdelingsleider van uw zoon
of dochter. Uiteraard kunt u eventueel ook contact opnemen met de mentor.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

Bijlagen:
- Brief ministerie over het zelftesten
- Werkwijze zelftesten Pax Christi College
- Toestemmingsformulier zelftesten

