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Geachte ouder(s), verzorger(s),
In deze wekelijkse update ontvangt u wederom informatie over ons onderwijs in relatie tot het Covid-19
virus.
Het schooljaar is alweer bijna voorbij en met COVID lijkt het beter te gaan in het land. Versoepelingen
worden eerder ingezet dan gepland. Ook op het Pax Christi College worden nauwelijks nog
besmettingen gemeld door de GGD. In deze brief een aantal zaken, waar we toch nog even uw aandacht
voor vragen.
Hooikoorts en COVID
Het hooikoortsseizoen is weer aangebroken en dat veroorzaakt loopneuzen, waterige en jeukende ogen.
Dit heeft wat overlap met signalen die op COVID kunnen wijzen. Mocht uw zoon/dochter klachten
hebben die kunnen wijzen op COVID – en die niet zijn te verklaren door hooikoorts of een allergie –, dan
is ons advies uw zoon of dochter te laten testen door de GGD.
Let op: een zelftest is bedoeld voor mensen die géén signalen hebben die op COVID kunnen wijzen.
Test jezelf!
Het is belangrijk frequent een zelftest uit te voeren. We hebben nog voldoende tests op voorraad, uw
zoon/dochter is dus welkom bij de conciërgeloge om een aantal tests op te halen.
Herhaling: werkwijze bevorderen
Zoals reeds eerder gecommuniceerd, hieronder nogmaals de werkwijze zoals we die dit schooljaar
hanteren bij de bevordering naar schooljaar 21-22.
Over bevorderen
Elke leerling verdient het om in het volgende schooljaar op een plek te zitten waar kans op succes zo
groot mogelijk is. In onderstaande tekst zijn de uitgangspunten beschreven voor bevorderen naar het
schooljaar 2021-2022.
Voor een leerling die overgaat naar een examenklas, geldt het volgende:
1. De reguliere bevorderingsnormen zijn leidend, omdat we te maken hebben met bevordering naar
een examenjaar;
2. Een leerling die op bevorderen staat, wordt besproken in de docentenvergadering en wordt direct
bevorderd;
3. Een leerling die niet op bevorderen staat, wordt besproken in de docentenvergadering. Deze
leerling kan alsnog worden bevorderd, als de docentenvergadering hiertoe beslist. Dit betekent dat
tweederde van de docentvergadering dan vóór bevorderen stemt.

Voor een leerling die overgaat naar een niet-examenklas, geldt het volgende:
1. De reguliere bevorderingsnormen zijn in eerste instantie leidend;
2. Een leerling die op bevorderen staat, wordt besproken in de docentenvergadering en wordt direct
bevorderd;
3. Een leerling die niet op bevorderen staat, wordt besproken in de docentenvergadering en kan
alsnog bevorderd worden, als de docenten vergadering hiertoe beslist. Dit betekent dat tweederde
van de docentenvergadering dan vóór bevorderen stemt.
Input bij deze stemming is zowel cijfermatig (onderdeel 1 en 2) alsook gericht op het beeld over
cognitieve ontwikkeling en studiegedrag (onderdeel 3). Concreet betekent dit:
a. Verzameling van gemiddelde cijfers van een vak voor volledige schooljaar (jaargemiddelde)
b. Verzameling van gemiddelde cijfers voor een vak in p3 (p3-gemiddelde)
c. Verzameling oordelen van docenten over succes in 21-22 voor ieders vak gebaseerd op: cognitieve
ontwikkeling (o, t, v, g) en (studie)gedrag (o, v)
Aan het einde van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een papieren rapport.
Voortgang plan NPO
Op dit moment leggen we de laatste hand aan ons plan dat we schrijven in het kader van het Nationaal
Plan Onderwijs. Dat betekent dat we een pakket aan maatregelen inzetten om onze leerlingen de
komende jaren extra te versterken en zich bij te laten werken. We zullen dit binnenkort nader
toelichten.
Meer informatie en/of vragen
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de mentor of
de afdelingsleider van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

