
OUDERCONTACTGROEPEN
Wij zijn nieuwsgierig naar uw ervaring met Metameer. Hiervoor 
hebben we ouder contactgroepen (OCG). De OCG fungeert als  
klankbordgroep: zij heeft een signalerende en adviserende taak. 
Via de mentor van uw kind komt u in contact met de OCG.

Deze flyer geeft u snel duidelijkheid over praktische zaken. 
Deze informatie vindt u ook terug in onze digitale schoolgids. 
Kijk op www.metameer.nl.

CONTACT MET DE MENTOR(EN)
De mentor is de eerste en belangrijkste  
contactpersoon voor uw kind en voor u.  
De mentor houdt namens de docenten alle  
resultaten en ontwikkelingen bij van uw kind en 
bespreekt deze met uw kind en u. De mentor is 
ook een vertrouwenspersoon voor de individuele 
leerling en voor de klas.

METAMEER-APP
Berichten van de mentor en school ontvangt u via 
de Metameer-app. Hier vult u ook formulieren in, 
ziet u de agenda en leest u het nieuws van 
Metameer. We raden u aan de app te gebruiken. 
Mocht u dat niet willen of kunnen, dan blijft u 
berichten van Metameer ontvangen op het 
e-mailadres dat bij ons bekend is. Via de  
Metameer-app verloopt ook de communicatie 
tussen uw kind en de mentor.

OUDERNIEUWSBRIEF
Via de Metameer-app ontvangt u de digitale 
oudernieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van 
belangrijke zaken en activiteiten op school.

WEBSITE / FACEBOOK / INSTAGRAM / LINKEDIN
Op onze site, Facebook en Instagram plaatsen we 
regelmatig nieuwsberichten en foto’s over 
activiteiten op school. Op LinkedIn leest u de 
meer zakelijke berichten. Volgt u ons?

OUDERCONTACTEN / DRIEHOEKSGESPREKKEN
Wij vinden het erg belangrijk om goed en 
regelmatig contact met u te hebben. Daarom 
hebben wij gedurende het schooljaar een aantal 
keren contact met u als ouder. Deze contact-
momenten kunnen algemene ouderavonden zijn 
of driehoeksgesprekken samen met uw kind en u. 

ITSLEARNING
Itslearning is het programma waarbinnen 
leer lingen en vakdocenten met elkaar communi-
ceren. Op itslearning staat het lesrooster, de 
studiewijzers, het huiswerk, etc. Via itslearning 
blijft u ook 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.

Schooljaar 2022-2023

U ontvangt via verschillende wegen informatie 
over uw kind, onze school en alle activiteiten:

COMMUNICATIE  
TUSSEN U EN ONS

 Metameer
Méér over



JENAPLAN BOXMEER 
JN1 EN JN3

LESTIJDEN

VAKANTIEROOSTER 2022-2023
Herfstvakantie  ma 24 okt t/m vr 28 okt 2022
Kerstvakantie  ma 26 dec 2022 t/m vr 6 jan 2023
Carnavalsvakantie ma 20 feb t/m vr 24 feb 2023
Goede vrijdag vr 7 apr 2023
Tweede paasdag ma 10 apr 2023
Meivakantie  ma 24 apr t/m vr 5 mei 2023
Hemelvaart  do 18 mei 2023 en vr 19 mei 2023
Tweede pinksterdag ma 29 mei 2023
Zomervakantie ma 17 juli t/m vr 25 aug 2023

Leerlingen zijn ook vrij op de organisatiedagen.  
Kijk voor deze dagen op metameer.nl bij 'praktisch'. 

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

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

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

DIRECTIE
Jaap Folkersma
Directeur Metameer
Stevensbeek

Maartje van de Kerkhof
Directeur Metameer
jenaplan Boxmeer

SCHOOLGIDS
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de digitale  
schoolgids op www.metameer.nl. Vragen? Stuur een berichtje via de 
Metameer-app, mail naar info@metameer.nl of bel 0485 - 38 16 00.

Locatie Stevensbeek
Stevensbeekseweg 8a
5844 AB Stevensbeek
T 0485 - 381600

Locatie jenaplan Boxmeer
Stationsweg 5
5831 CR Boxmeer
T 0485 - 571434

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

STEVENSBEEK
JENAPLAN BOXMEER 

JN2 EN JN4

ZIEK MELDEN
U meldt uw kind ziek vóór 08.30 uur via de 
Metameer-app. (Of u belt naar de receptie 
van de locatie.)

BETER MELDEN
•  U meldt uw kind vóór 08.30 uur  

beter via de Metameer-app. (Of u belt naar 
de receptie van de locatie.)

•  Uw kind moet zich ook beter melden bij de 
docent van de eerste les.

VERLOF AANVRAGEN 
•  voor drie lesuren of minder  

Via de Metameer-app vult u het formulier 
‘Verlofaanvraag’ in. Gebruikt u de app nog 
niet? Download het formulier ‘Verlofaan-
vraag’ op onze website (zie downloads). 
Uw kind levert dit in bij de receptie.

•  voor meer dan drie lesuren 
Download het formulier ‘Verlofaanvraag’ 
op onze website (zie downloads). Uw  
kind laat dit formulier tekenen door de 
leerlingencoördinator en levert het in bij 
de receptie.


