Bericht vanuit de schoolleiding naar leerlingen en ouders, 16 maart 2020

Beste leerlingen en ouders,
Vandaag is de eerste dag dat de scholen dicht zijn. De docenten zijn wel bij elkaar gekomen om een
aantal afspraken te maken om het onderwijs voor jullie als leerlingen online zo goed mogelijk vorm
te gaan geven.
Voor nu zijn er de volgende mededelingen.

Wat NIET doorgaat
De vakdocentenmiddag en -avond van aanstaande donderdag gaat, ook telefonisch, NIET door.
De schoolpraktijkexamens gaan NIET door.
De SE-week gaat NIET door.
De stages voor 3M en 3K gaan NIET door.

Ophalen van spullen uit de lockers
Hieronder het rooster met de tijden waarop de leerlingen hun lockers kunnen leeghalen. Het rooster
is zo gemaakt dat er steeds maar 1 klas in het domein is. In het domein is iemand aanwezig om er op
toe te zien dat alles ordelijk verloopt. Wij verzoeken de leerlingen op het aangegeven tijdstip
aanwezig te zijn, niet eerder of later te komen en een tas mee te nemen voor de spullen. Wachten
kan in de aula. Als het domein leeg is zal de volgende klas pas toegelaten worden in het domein. De
leerlingen zal verzocht worden na het leeghalen van de locker direct weer naar huis te gaan. Is je
locker al leeg, dan hoef je uiteraard niet naar school te komen.
DINSDAG 17 MAART LEEGHALEN LOCKERS
08.30-08.45 uur:

1KA, 1VC, 2HA, 2MC

08.45-09.00 uur:

1MA, 1VB, 2KA, 4HA

09.00-09.15 uur:

3KA, 1MB, 1VD, 6VA

09.15-09.30 uur:

2VB, 4HB, 4KA, 6VB

09.30-09.45 uur:

1HB, 1VA, 2MA, 4VA

09.45-10.00 uur:

2MB, 2HD, 2VC, 4VB

10.00-10.15 uur:

2VA, 3MA, 6VC

10.15-10.30 uur:

1HA, 3MB, 3HB

10.30-10.45 uur:

2VD, 3VA, 4MA, 5HA

10.45-11.00 uur:

3VB, 4HC, 5VA

11.00-11.15 uur:

3HA, 4MB, 4VC, 5HB

11.15-11.30 uur:

3MC, 3VC, 5HC, 5VC

11.30-11.45 uur:

4MC, 5HD, 5VB

Rooster en communicatie met de docenten en je mentor
•

•
•
•
•

Het gewone rooster is onze richtlijn. Tijdens de (les)uren waarop je normaal gesproken je les
hebt, is de docent online beschikbaar voor vragen. Natuurlijk kun je je vraag ook op andere
momenten stellen, maar tijdens het lesuur krijg je snel antwoord.
We communiceren uitsluitend via Magister en Peppels. Je hoeft dus niet op andere plekken
te gaan kijken.
We volgen gewoon de studiewijzer. Je weet dus al een deel van wat je kunt doen. Daarnaast
stuurt je docent aanvullende opdrachten aan je toe.
Toetsen die er nog liggen worden nagekeken en de cijfers worden in magister gezet
Als je vragen hebt over dingen die niet speciaal met een bepaald vak te maken hebben, stuur
je vraag dan naar je mentor. Hij of zij zal je zoveel mogelijk verder helpen.

Examenleerlingen
Natuurlijk zijn de examens en de examenleerlingen onze topprioriteit. Maar in onze planning
daarvoor zijn we afhankelijk van besluitvorming op landelijk niveau. Dat wachten we voor dit
moment af. Wel zijn we bezig met het verwerven van licenties voor de examensite van VO-content,
waar leerlingen onbeperkt examens kunnen oefenen en online feedback krijgen.

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding Montaigne Lyceum

