Hulst, 10 mei 2021

Betreft: besmettingen 4VMBO

Beste leerlingen en ouders/verzorgers 4VMBO,
Helaas berichten we jullie omwille van leerlingen in 4DPB en 4TL die een positieve zelftest
hebben gedaan. In afwachting van het resultaat van de PCR-test nemen we alvast de volgende
voorzorgsmaatregelen. Gezien het feit dat er maandag 17 mei een eerste centraal examen
gepland staat kunnen we, na overleg met de GGD, niet anders dan de volgende stappen
ondernemen:
1. De leerlingen van klas 4DPB, 4TA, 4TB en 4TC blijven thuis op dinsdag 11 mei en

woensdag 12 mei 2021.
2. De examentraining van dinsdag 11 mei en woensdag 12 mei 2021 voor de klassen

3.

4.

5.
6.

7.
8.

4DPB, 4TA, 4TB en 4TC gaat niet door op school. We proberen deze online te realiseren,
dus willen we alle leerlingen vragen klaar te zitten achter hun computer op de
afgesproken tijdstippen.
De akkoordverklaring (vandaag ontvangen) mag digitaal aangeleverd worden. De
getekende verklaring kan gescand of gefotografeerd verstuurd worden aan
receptiegildenstraat@reynaert.nl. Niet inleveren voor woensdag 12.00 = zonder meer
akkoord met de schoolexamencijfers.
Leerlingen die als nauw contact worden aangemerkt worden benaderd door de GGD en
zullen in quarantaine moeten. Maak een afspraak voor een PCR-test op
zaterdagochtend, zodat je de uitslag hebt voor de aanvang van het examen op maandag.
Geen negatieve testuitslag = geen examen. Dit examen zal je dan maken in het
tweede tijdvak.
Is de PCR-test positief, neem dan zondag contact op met de heer Leijte: ley@reynaert.nl.
Leerlingen die wel in de klas hebben gezeten, maar niet als nauw contact zijn aangeduid,
moeten niet in quarantaine. Zij moeten wel een PCR-test laten afnemen op zaterdag.
Maak morgen een afspraak voor een PCR-test op zaterdagochtend, zodat je de uitslag
hebt voor de aanvang van het examen op maandag. Geen negatieve testuitslag = geen
examen. Dit examen zal je dan maken in het tweede tijdvak.
Indien gewenst, kun je een zelftest op school laten ophalen door een ouder/verzorger.
Kom niet zelf naar school. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich melden bij de receptie.
Vragen of opmerkingen graag communiceren via ley@reynaert.nl.

De GGD zal rechtstreeks contact leggen met de personen die als nauw contact beschouwd
worden. We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zijn natuurlijk
beschikbaar voor vragen.
Met vriendelijke groet,
Michiel Leijte
Teamleider bovenbouw VMBO
Lies Meesen-Deburchgraeve
Directeur

