Beste leerling en ouder(s)/ verzorger(s),
Vol spanning hebben we gisteren geluisterd naar de toespraak van onze ministerpresident Mark Rutte. Hoewel we uitgingen van hardere maatregelen, zijn we
geschrokken van de forse maatregelen voor het onderwijs
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholierenen-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs).
De schoolgebouwen in het (basis- en) voortgezet onderwijs gaan vanaf woensdag 16
december tot maandag 18 januari voor bijna alle leerlingen dicht.
Vandaag hebben we in overleg met leerlingen, ouders en medezeggenschapsraad
besluiten genomen over het onderwijs voor deze week. Morgen volgt informatie over
het onderwijs na de vakantie.
Wat betekent dat voor onze leerlingen en medewerkers in Boxmeer?
Niet-examenklassen (klas 1, 2, 3 mavo/havo/vwo, 4 havo, 4/5 vwo)
De komende twee dagen, woensdag 16 en donderdag 17 december zijn de nietexamenklassen vrij van lessen. De leerlingen volgen ook geen lessen online.
De docenten bereiden zich gedurende deze dagen voor op online lessen die
plaatsvinden ná de kerstvakantie.
Kluisjes
Voor de leerlingen van de niet-examenklassen geldt dat zij deze week hun kluisje
kunnen leegmaken. Kom zo veel mogelijk alleen naar school.
Examenklassen (4 mavo, 5 havo, 6 vwo)
Voor onderwijs aan eindexamenkandidaten blijven de scholen open. De lessen gaan
dus gewoon door de komende twee dagen volgens het normale rooster.
Toetsen voor examenleerlingen woensdag 16 en donderdag 17 december
Alle reguliere toetsen komen woensdag en donderdag te vervallen en worden op een
later tijdstip ingepland. De eindexamenleerlingen kunnen er voor kiezen om reeds
geplande inhaaltoetsen te maken in B029.
Profielwerkstuk examenleerlingen
4 mavo: afspraken voor het profielwerkstuk tussen leerlingen en begeleider gaan
gewoon door.
6 vwo en 5 havo: de presentaties van donderdag 17 december komen helemaal te
vervallen. Het profielwerkstuk wordt op het afgesproken tijdstip ingeleverd.
Kwetsbare leerlingen
Er is een kleine groep leerlingen die vanaf maandag 4 januari op school verwacht
wordt om daar online de lessen te volgen. De zorgcoördinator neemt deze week met
desbetreffende leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s) contact op via de mail.

Activiteiten/ trainingen voor alle leerlingen
Geplande activiteiten/ trainingen die buiten de les plaatsvinden, worden op een later
tijdstip geroosterd. Jullie ontvangen hierover t.z.t. bericht.
Onderwijs na de kerstvakantie/ toetsweek
Jullie ontvangen morgen verdere informatie over het onderwijs na de vakantie en de
toetsweek.
Blijf gezond en houd moed.
Met vriendelijke groet,
Lisette Verstegen – rector
Alice Geerdink – conrector mavo – brugklas m/h
Ellen van der Straaten – conrector h/v onderbouw
Leonne Keulen – conrector h/v bovenbouw

