Beste leerlingen,
Nu de school dicht is en je thuis aan je schoolwerk moet werken, houden we je regelmatig
via de e-mail op de hoogte. Het is dus van belang dat je regelmatig je school e-mail leest.
Hieronder de eerste mededelingen:
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Je kunt t/m dinsdag 17 maart 16.00 uur de school in om je boeken uit je
kluisje op te halen. Daarna is de school dicht, maar blijven telefonisch en per
e-mail tussen 8.00-16.00 uur bereikbaar.
Je eigen docenten zijn beschikbaar volgens het bestaande rooster voor online
lessen, opdrachten en vragen. Dit noemen we ‘les op afstand’. We
verwachten daarom dat je deze vorm van les volgens het huidige rooster
volgt. Dit brengt ook structuur aan in je dag. Deze ‘afstandslessen’ starten op
woensdag 18 maart.
De mentor neemt wekelijks contact met je op. Mocht je eerder vragen hebben,
dan kun je zelf ook via de e-mail contact met de mentor opnemen.
E-mailadressen van docenten zijn te vinden op de website van de school.
We verwachten van jullie een inspanning om bij te blijven met je lesstof en
voor de leerlingen in leerjaar 4 dat je je voorbereidt op je examens.
We vragen je de LAKS monitor in te vullen indien je dit nog niet hebt gedaan.
Je hebt hiervoor al een e-mail ontvangen van ‘kwaliteitscholen’. Deze staat
open tot 20 maart.
Alle lintstages, leerwerktrajecten en excursies tot en met 6 april komen te
vervallen.
Informatie over de toetsen, toetsweek en examens volgen zodra er meer
bekend is.
Bij gezondheidsklachten zoals vermeld door RIVM gaarne wel melden bij de
administratie.

Het is belangrijk dat het leerproces zoveel mogelijk doorgaat. We verwachten dan ook dat je
hierin je verantwoordelijkheid neemt. Dit betekent dat je elke dag je leer- en huiswerk doet en
de instructies van je docenten opvolgt.
Wij denken dat je ook thuis heel goed in staat bent om te leren. Mocht je vragen hebben,
neem dan contact op met je docent, mentor of teamleider. We helpen je graag!

