Nijmegen, maandag 16 maart 2020

Beste leerling,
Voor iedereen is dit een heel bijzondere tijd. Met elkaar moeten wij ervoor zorgen dat het onderwijs doorgaat.
Deze situatie vraagt ook heel wat van jou. We gaan ervan uit dat je in je eigen belang je best blijft doen.
Om het onderwijs zo veel mogelijk door te laten gaan, maken we gebruik van Magister/Magister.me en de
mail. We zullen per dag bekijken wat er bijgesteld moet worden. We houden je via de mail en de website op de
hoogte.
Het schoolgebouw
Als jouw beide ouders werkzaam zijn in één van de zogenaamde vitale beroepen, dan bestaat de mogelijkheid
dat jij op school kunt komen werken van 09:00 tot 14:00 uur. Daarvoor kunnen je ouders jou aanmelden via
deze link.
Heb je nog spullen op school liggen die je nodig hebt, dan kun je je kluisje dinsdag, 17 maart, leeghalen tussen
09:00 en 14:00. Het is de bedoeling dat je daarna het schoolterrein direct weer verlaat. Dit doen we met het
oog op besmettingsgevaar.
Communicatie
Jouw mentor is en blijft de spil van jouw begeleiding. Je vakdocent informeert je via magister en eventueel per
e-mail over de opdrachten. Wat wij van jou verwachten, vind je in magister als huiswerk in je agenda.
Examenleerlingen:
De zorg voor onze examenleerlingen heeft onze hoogste prioriteit. We gaan bij alles wat we hier schrijven, uit
van de stand van zaken op dit moment. Dit houdt in dat er tot nader bericht geen schoolexamens zullen
worden afgenomen. Of en onder welke voorwaarden schoolexamens weer doorgang kunnen vinden, wordt
z.s.m. door het ministerie gecommuniceerd.
Het CSPE en de stage voor leerjaar 3 zullen niet in de maand april plaatsvinden. Op een later moment
communiceren we over de nieuwe planning van deze activiteiten.
Als school hebben we ook de beschikking over VO-Content, inclusief de examenlicentie. Je kunt inloggen met je
magisteraccount. Je kunt daarvoor gaan naar: www.eindexamensite.nl . Oefenen maar!
Als je mentor niet beschikbaar is, dan kun je bij eventuele vragen contact opnemen per mail met je
afdelingscoördinator.
Dhr. Klein Goldewijk:
Mevr. van den Berg:

norbert.kleing@mondialcollege.nl
nuray.vandenberg@mondialcollege.nl

Houd de berichtgeving in de gaten, heb je vragen? Mail eerst je mentor!
We wensen jou veel succes en een goede gezondheid in deze bijzondere tijden!

Namens alle medewerkers van onze school,
Thomas Klein,
locatiedirecteur

