Boxmeer, 8 februari 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
De weersomstandigheden vandaag hebben ervoor gezorgd dat schoolleiding
opnieuw heeft moeten kijken naar wat er voor morgen, dinsdag 9 februari, mogelijk
is. In overleg met Metameer en het Merletcollege hebben we besloten dat morgen de
school alleen open gaat voor PTA-toetsen vanaf het 2e lesuur. De lessen voor alle
leerjaren blijven nog een dag langer online.

De besluiten voor dinsdag 9 februari:
-

-

voor de leerlingen van niet-examenklassen blijven de lessen online, er
verandert niets;
de mondelinge examens Nederlands van 5H zijn op school vanaf 9.20 uur. De
mondelinge examens van het eerste uur worden verschoven naar een later
moment op de dinsdag. De docenten geven zelf de nieuwe tijden via Magister
door aan de leerlingen;
de leerlingen van 5H die op school mondeling hebben, kunnen hun online
lessen voor en na het mondeling op school in B.029 volgen;
de mondelingen geschiedenis van 4M gaan online door. De docent stuurt via
Magister een zoomlink naar de desbetreffende leerlingen;
de herkansingen van 4M worden in z’n geheel verschoven naar dinsdag 23
februari;
de leerlingen van 4M hebben vanaf het 3e uur online les volgens rooster;
de lessen voor de eindexamenleerlingen zijn geheel online;
de lessen van de opvangklassen zijn online;

De besluiten voor woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12
februari :
-

voor de leerlingen van niet-examenklassen blijven de lessen online, er
verandert niets;
de mondelinge examens Nederlands van 5H gaan volgens rooster op school
door;
de mondelingen geschiedenis van 4M gaan op school door;
de lessen voor de eindexamenleerlingen zijn op school volgens rooster;
de leerlingen van de opvangklassen hebben lessen op school volgens rooster.

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

