Boxmeer, 15 januari 2021
Beste leerling, beste ouder(s)/beste verzorger(s),
Met ingang van deze nieuwsbrief splitsen we de informatie in twee delen. Een deel is
gericht aan de leerling en een deel is gericht aan de ouder(s)/verzorger(s).
We hopen op deze manier de communicatie voor de leerlingen te verbeteren.

Beste leerling,
Je vindt op de volgende bladzijde informatie voor de niet-examenklassen over:
- Toetsweek 2 niet-examenklassen
- PTA-toetsen toetsweek 2 voor 4H, 4V en 5V
- Online lessen
- Studiemiddagen – roostervrij
Je vindt op de laatste bladzijde informatie voor de examenklassen over:
- Toetsweek mondelinge examens eindexamenklassen
- Positief geteste leerlingen en anderhalvemeterregel
- Lessen eindexamenleerlingen

Beste ouder/verzorger,
De informatie voor de leerlingen is vanzelfsprekend ook voor u bestemd. In deze
nieuwsbrief hebben we geen items die uitsluitend aan u gericht zijn.

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
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Informatie voor de leerlingen van niet-examenklassen
Toetsweek 2 voor niet-examenklassen
We verzetten deze toetsweek naar 8 tot en met 12 februari, behalve voor de PTAtoetsen. Er komt een nieuw rooster.
Enkele vakken toetsen niet meer in de toetsweek. Over die toetsen informeert je
eigen docent je zo spoedig mogelijk.
Van 1 tot en met 5 februari is het stille week.
Als de lockdown verlengd wordt tot de voorjaarsvakantie, blijft toetsweek 2 staan.
Dan krijg je toetsen of opdrachten die je thuis maakt. Alle vragen die je hierover hebt,
kunnen we nu nog niet beantwoorden. Wordt vervolgd!
PTA-toetsen toetsweek 2 voor 4H, 4V en 5V
De PTA-toetsen van toetsweek 2 voor 4H, 4V en 5V worden niet doorgeschoven,
maar blijven staan in de periode 27 januari t/m 3 februari. De PTA-toetsen zijn op
school. Er komt begin volgende week een nieuw rooster.
Informatie over tussentijdse PTA-toetsen volgt later.
Online lessen
De online lessen blijven in het rooster 50 minuten duren, maar de docent stopt de
gezamenlijke les na 40 minuten. Je kunt dan nog in de zoom blijven om de docent
een op een iets te vragen. Je kunt ook even de benen strekken, wat te drinken
pakken en naar het toilet gaan.
Let op: zorg dat je op tijd bij de volgende les bent.
Studiemiddagen voor docenten
Op donderdagmiddag 21 januari en op dinsdagmiddag 26 januari zijn er vanaf het 6 e
lesuur geen lessen, maar staan studiemiddagen voor docenten gepland.
De studiedag van vrijdag 12 februari vervalt. Dan is het toetsweek 2.
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Informatie voor de leerlingen van de examenklassen
Toetsweek 2 mondelinge examens eindexamenklassen
Voor de eindexamenklassen blijven de mondelinge examens staan in de periode 27
januari t/m 3 februari. Er komt begin volgende week een nieuw rooster.
Positief geteste leerlingen en anderhalvemeterregel
We zien een lichte toename in het aantal positief geteste eindexamenleerlingen:

4M
5H
6V

4 t/m 10 januari
3 leerlingen
2 leerlingen
-

11 t/m 15 januari
2 leerlingen
1 leerling
2 leerlingen

Met de invoering van de anderhalvemeterregel geldt ook in school:
Als je meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een positief geteste leerling bent
geweest, moet je 10 dagen in quarantaine. Na 5 dagen mag je je laten testen, bij een
negatieve test mag je uit quarantaine.
Houd daarom altijd 1,5 meter afstand!
Lessen eindexamenleerlingen
De lessen van de eindexamenleerlingen starten op 25 januari. Meer informatie komt
in de loop van volgende week.
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