
CONTACT MET DE MENTOR(EN)
De mentor is de eerste en belangrijkste contact
persoon voor uw kind en uzelf. De mentor houdt 
namens de docenten alle resultaten en ontwik 
ke lingen bij van uw zoon/dochter en bespreekt  
deze met u en uw kind. De mentor is ook een 
vertrouwens persoon voor de individuele leerling  
en voor de klas.

BRIEVEN PER E-MAIL
Brieven van de school ontvangt u via email  
op het mailadres dat bij Metameer bekend is. 
Ontvangt u geen brieven of wilt u uw email 
adres wijzigen? Stuur dan een mailtje naar 
leerlingenadministratie@metameer.nl  
met de nieuwe gegevens. Het is mogelijk  
om meerdere emailadressen op te geven.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief via  
www.metameer.nl. Zo blijft u op de hoogte  
van belangrijke zaken en activiteiten op school.  

U ontvangt deze nieuws
brief een aantal keer  
per jaar. Verandert uw 
emailadres? Dan kunt  
u dit wijzigen via de aan
meld knop op onze site. 

Méér over Metameer

Oudercontactgroepen
Wij zijn nieuwsgierig naar uw ervaring met 
Metameer! Hiervoor hebben we ouder contact
groepen (OCG). De OCG fungeert als klank
bord groep: zij heeft een signalerende en 
adviserende taak. Via de mentor of teamleider 
van uw kind komt u in contact met de OCG.

Schooljaar 2020-2021

         WEBSITE / FACEBOOK / INSTAGRAM
        Op onze site, op Facebook en Instragram 
plaatsen we regelmatig nieuwsberichten en foto’s 
over gebeurtenissen en activiteiten op school. 
Altijd uptodate als u Metameer volgt.

OUDERCONTACTEN / DRIEHOEKSGESPREKKEN
Gedurende het schooljaar is er een aantal keren 
contact met alle ouders. Deze contactmomenten 
kunnen algemene ouderavonden zijn of gesprek 
ken samen met uw kind. Wij vinden het erg 
belangrijk goed en regelmatig contact met u  
te hebben.

ITSLEARNING
Op Itslearning staan het lesrooster, de studie
wijzers, het huiswerk, etc. Ook bent u via 
Itslearning op de hoogte van de aan en afwezig
heid, de cijfers en andere (leer)prestaties van  
uw kind. Uw kind ontvangt aan het eind van het 
schooljaar een cijferrapport op papier. Itslearning 
is het intranet waarbinnen leerlingen en docenten 
met elkaar communiceren.

Metameer maakt het u graag makkelijk met de belangrijkste informatie van school  

op deze flyer. Informatie die u snel duidelijkheid geeft over praktische zaken. Deze 

informatie vindt u ook terug in onze digitale schoolgids. Kijk op www.metameer.nl.

Communicatie tussen u en ons
Via verschillende wegen informeren wij u  
over uw kind, de school en alle activiteiten:



LESTIJDEN

 locaties in Stevensbeek

1	 08.30	-		09.20		uur
2	 09.20	-		10.10		uur
	 10.10	-		10.25		uur	pauze
3	 10.25	-		11.15		uur
4	 11.15	-		12.05		uur
	 12.05	-		12.35		uur	pauze
5	 12.35	-		13.25		uur
6	 13.25	-		14.15		uur
	 14.15	-		14.30		uur	pauze
7	 14.30	-		15.20		uur
8	 15.20	-		16.10		uur

 jenaplan Boxmeer JN2 en JN4

	 1	 08.30	-		09.10		uur
	 2	 09.10	-		09.50		uur
	 3	 09.50	-		10.30		uur
	 	 10.30	-		10.45		uur	pauze
	 4	 10.45	-		11.25		uur
	 5	 11.25	-		12.05		uur
	 6	 12.05	-		12.45		uur
	 	 12.45	-		13.15		uur	pauze
	 7	 13.15	-		13.55		uur
	 8	 13.55	-		14.35		uur
	 	 14.35	-		14.50		uur	pauze
	 9	 14.50	-		15.30		uur	
	10	 15.30	-		16.10		uur

SCHOOLGIDS
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de digitale 
schoolgids op www.metameer.nl. Kunt u de schoolgids niet  
down loaden? Vraag gerust een geprinte versie van de schoolgids  
aan bij de admini  stratie: mail j.kronenberg@metameer.nl  
of bel (0485) 381 600.

ZIEK MELDEN
Hoe meldt u uw kind ziek?
1.  U meldt uw kind ziek door  

vóór 08.30 uur te bellen naar  
de receptie van de locatie. 

2.  Mocht uw zoon of dochter 
hierdoor examens of examen
toetsen missen, dan moet u 
hem/haar ook afwezig melden 
bij de teamleiding.

Hoe meldt u uw kind beter?
1.  U meldt uw kind beter door  

vóór 08.30 uur te bellen naar  
de receptie van de locatie.

2.  Uw zoon of dochter moet zich  
na herstel ook beter melden  
bij de receptie.

VAKANTIEROOSTER 2020-2021
Herfstvakantie  ma 19 okt t/m vr 23 okt 2020 
Kerstvakantie  ma 21 dec 2020 t/m vr 1 jan 2021 
Carnavalsvakantie   ma 15 feb t/m vr 19 feb 2021 
Goede vrijdag vr 2 apr 2021
Tweede paasdag  ma 5 apr 2021 
Meivakantie  ma 26 apr t/m vr 7 mei 2021 
Hemelvaart  do 13 mei en vr 14 mei 2021 
Tweede pinksterdag  ma 24 mei 2021 
Zomervakantie  ma 26 juli t/m vr 3 sep 2021

Leerlingen zijn ook vrij op de organisatiedagen.  
Kijk voor deze dagen en de toelichting op dit vakantie 
rooster op www.metameer.nl.

Postbus 14
5845 ZG Sint Anthonis
info@metameer.nl
www.metameer.nl

Locatie Stevensbeek
Stevensbeekseweg 8a
5844 AB Stevensbeek
T 0485  381600

Locatie jenaplan Boxmeer
Stationsweg 5
5831 CR Boxmeer
T 0485  571434

DIRECTIE
Jaap Folkersma
Directeur Metameer 
Stevensbeek

Maartje van de Kerkhof
Directeur Metameer 
jenaplan Boxmeer

 jenaplan Boxmeer JN1 en JN3

	 1	 08.30	-		09.10		uur
	 2	 09.10	-		09.50		uur
	 	 09.50	-		10.05		uur	pauze
	 3	 10.05	-		10.45		uur
	 4	 10.45	-		11.25		uur
	 5	 11.25	-		12.05		uur
	 	 12.05	-		12.35		uur	pauze
	 6	 12.35	-		13.15		uur
	 7	 13.15	-		13.55		uur
	 	 13.55	-		14.10		uur	pauze
	 8	 14.10	-		14.50		uur
	 9	 14.50	-		15.30		uur	
	10	 15.30	-		16.10		uur

Doen:
aanmelden voor

de nieuwsbrief via 
www.metameer.nl


