19 maart 2021

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Sinds dinsdag 2 maart is de school voor meer leerlingen open gegaan en kunnen ook
leerlingen in niet-examenjaren en buiten de praktijklessen - al is het nog in wisselschema’s gelukkig weer lessen volgen op school. Weliswaar in kleinere groepen in een klaslokaal, maar
het onderlinge sociale contact is weer een beetje hersteld. Waarbij het natuurlijk wel belangrijk
is om ook op school anderhalve meter afstand te blijven houden.
Het stond ook al in de mailing van eind februari, maar wij herinneren er graag nog even aan
dat met ingang van aanstaande maandag 22 maart weer de “oude” lestijden gelden. Dit
betekent lessen van 50 minuten beginnend om 08.10 uur en op dinsdag lessen van 45 minuten
ook beginnend om 08.10 uur. Uiteraard is het eigen rooster bepalend voor het moment waarop
de schooldag voor een leerling begint.
Let op, in leerjaren waarin volgende week toetsen plaatsvinden (bijvoorbeeld tijdens een
proefwerkweek in de onderbouw op de Zoutestraat) geldt een specifiek rooster en hierover zijn
de leerlingen geïnformeerd.

Nog even iets anders! Deze dagen zijn er op school leerlingenbesprekingen gehouden. In de
aanloop naar deze besprekingen hebben vakdocenten verschillende gegevens ingevoerd in
Magister. Denk hierbij aan de categorieën Capaciteiten, Werkhouding, Perspectief en een
“open” kolom Toelichting. De leerlingen in leerjaar 3 (TL/H/V) kiezen binnenkort hun
examenvakkenpakket. De leerlingen en hun ouders/verzorgers krijgen in dit verband adviezen
om een onderbouwde keuze te kunnen maken. Alle genoemde gegevens zijn voor
ouders/verzorgers inzichtelijk in Magister. Let op, de adviezen van 3HV zijn hier pas vanaf 29
maart in te zien. In voorbereiding op een komend COL-gesprek of het vakdocentenspreekuur
zijn dit uiteraard wetenswaardige gegevens. Neemt u ook een kijkje in Magister?

Wij hopen zo voldoende informatie verstrekt te hebben.
Met vriendelijke groet,

Lies Meesen-Deburchgraeve, directeur.
Peter Winters, rector.

