Update na week 3

Nijmegen, 3 april 2020

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),

En het is alweer vrijdag... en ons schoolgebouw is nu drie weken dicht voor leerlingen. We missen jullie!
Zoals nu bijna een gewoonte aan het worden is, infomeren wij aan het eind van de week over een aantal zaken van
afgelopen week en aandachtspunten voor volgende week.
Deze week is bekend geworden dat ons schoolgebouw tot en met de meivakantie dicht is voor onderwijs aan
leerlingen. In de week vóór 28 april neemt het kabinet een besluit over de periode na de meivakantie.
Voor de examenleerlingen gaan de schriftelijke schoolexamentoetsen maandag 6 april van start. Uiteraard volgen
we alle richtlijnen van het RIVM. De eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s) zijn hierover apart
geïnformeerd en de info staat ook op onze site.
Verder hebben we deze week helaas moeten besluiten dat onze reizen naar Verdun, Berlijn en Oostenrijk dit
schooljaar NIET doorgaan. Deze week (22 t/m 26 juni) zal gebruikt worden met lessen, toetsen en andere
activiteiten. De betreffende leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s) zijn hierover ook apart geïnformeerd.
Ondertussen krijgt ons onderwijs op afstand steeds meer vorm. Leerlingen en docenten en leerlingen wennen er al
een beetje aan. Een aantal zaken vraagt hierbij om aandacht:
•
•

In Magister staat in elke les wat je moet doen (of een verwijzing naar wat je moet doen) en of er een
online les gepland is
Als je een online les hebt gelden de gewone schoolregels natuurlijk. HEB RESPECT VOOR ELKAAR en DOE
100% ACTIEF MEE AAN DE LES.

WEL doen:
•
•
•
•
•
•

Op tijd klaar zitten voor de les
Actief meedoen
Praten als de docent jou het woord geeft
Je werkplek opgeruimd houden (geeft minder afleiding!)
Andere programma’s en websites afgesloten hebben
Je mobiel uitzetten en wegleggen

NIET doen:
•
•
•
•

Beeld- en/of geluidopnamen zonder expliciete toestemming van de docent (dat is zelfs strafbaar!)
Eten of snoepen terwijl je in beeld of aan het woord bent
Opzettelijk de les verstoren
Met andere zaken bezig zijn tijdens de les

In de komende weken zullen we ons steeds verder bekwamen in het onderwijs op afstand. We onderzoeken
mogelijkheden om meetellende toetsen ook digitaal af te nemen en zijn ook aan het onderzoeken hoe we deze
bijzondere periode meewegen in onze bevorderingscriteria naar het volgende leerjaar. Dat is op dit moment nog
niet bekend. Het is in elk geval zeer belangrijk dat je in deze periode van onderwijs op afstand een goede
studiehouding hebt, je huiswerk en opdrachten goed bijhoudt en actief meedoet in digitale lessen. Onze docenten
en mentoren willen jou graag helpen!
Voor ict problemen of ondersteuning: https://fd8.formdesk.com/mondialcollege/MB_informatie_thuisleren
En ook voor ouder(s)/ verzorger(s) geldt: schakel de mentor echt in als er zorgen zijn over uw zoon/ dochter of in
uw thuissituatie): onze zorgcoördinator kan dan ook meedenken en doorverwijzen naar leerlingbegeleiders van
school of externe instanties.
Dan delen we hier ook graag een link die we kregen van een Mondial-ouder met tips van ontwikkelingspsycholoog
Steven Pont over pubers in Coronatijden. “Hoe zorg je ervoor dat je niet gillend gek wordt van elkaar?”
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/pubers-in-coronatijd

We wensen jullie weer allemaal een goed en ‘gezond’ weekend toe!

Met vriendelijke groet,
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