Boxmeer, 13 januari 2021
Beste leerling, beste ouder/beste verzorger,
De lockdown voor het voortgezet onderwijs wordt verlengd tot minstens 7 februari.
We blijven hopen dat we elkaar spoedig, gezond en wel, allemaal weer zien op
school.
We zijn blij dat we eindexamenklassen les mogen blijven geven op school. We
vinden het heel verstandig dat alle leerlingen op school onderling 1,5 meter afstand
moeten gaan houden. Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie.
Anderhalvemeterregel
De anderhalvemeterregel is voor de organisatie van de toetsweek, die morgen voor
6V en vrijdag voor 4M en 5H start, geen probleem. Voor de leerlingen zelf, zo weten
wij volwassenen uit ervaring, zal het wennen zijn.
Op het schoolplein, in de gangen, in de lokalen en in de pauzes gaan we toezien op
naleving van de anderhalvemeterregel. We weten dat verandering van gedrag even
tijd kost en lastig blijft. Continue aanmoediging (door iedereen) op de naleving van de
anderhalvemeter is in ons aller belang.
Met ingang van de toetsweek geldt de anderhalvemeterregel in school, voor 6V al op
donderdag 14 januari, voor 4M en 5H op vrijdag 15 januari.
Tijdpad organisatie school
13 januari – organisatie schriftelijke toetsweek eindexamenleerlingen op 1,5 meter;
14 en 15 januari – besluiten over de toetsweek van de niet-examenleerlingen en de
mondelinge examens van de eindexamenleerlingen;
Vanaf 16 januari – wijzigingen jaarkalender doorvoeren;
Vanaf 16 januari – organisatie lessen eindexamenleerlingen op 1,5 meter. De lessen
starten op 25 januari.
Toetsweek eindexamenleerlingen 14 of 15 januari t/m 22 januari
In de bijlage staat alle informatie voor de eindexamenleerlingen. Lees deze
informatie zorgvuldig door en controleer het rooster opnieuw.
We hebben nog geen besluiten genomen over eventuele wijzigingen in data van de
mondelinge examens (gepland tussen 27 januari en 3 februari). Binnen enkele dagen
ontvangt u daarover nadere informatie.

Toetsweek niet-examenleerlingen 27 januari – 3 februari
De toetsweek voor de niet-examenleerlingen heeft voor ons hoge prioriteit. We willen
de toetsweek door laten gaan. We nemen deze week besluiten of we de toetsweek
(deels) verplaatsen naar een later tijdstip of (deels) anders organiseren of (deels) op
school afnemen. PTA-toetsen mogen we voor 3M, 4H, 4V en 5V op school blijven
afnemen.
Diploma-uitreiking mavo op dinsdag 20 juli 2021
De diploma-uitreiking van de mavo wordt verplaatst van 15 juli naar dinsdag 20 juli
2021. De reden is de verlenging van de examentijd.
Ouderavond Bureau Jeugd en Media

9 februari: Safer Internet Day!
Noteer alvast in uw agenda:
Op 9 februari zal Bureau Jeugd en Media 's avonds een (gratis) interactieve online
ouderavond verzorgen als onderdeel van Safer Internet Day 2021.
Drie experts van Bureau Jeugd & Media praten over de online wereld van jongeren
tijdens corona, naar aanleiding van nieuw onderzoek. Er is ruimte voor vragen van
ouders. Meer info volgt snel.
Ten slotte, we wensen de eindexamenleerlingen veel succes met de toetsweek. We
vragen alle andere leerlingen vol te houden; jullie zijn goed bezig!
Houd moed en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Alice Geerdink – conrector mavo – brugklas m/h
Ellen van der Straaten – conrector h/v onderbouw
Leonne Keulen – conrector h/v bovenbouw
Lisette Verstegen – rector

