Aan:
Alle ouders/verzorgers en leerlingen van
het Reynaertcollege.

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Nu er bijzondere omstandigheden heersen verloopt alle communicatie over zaken die onze
school betreft in principe via de algemene berichten die centraal vanuit VOZVL aan u worden
toegestuurd. Dit is en blijft zo. Dit schrijven maakt hier, gezien enkele zeer school specifieke
zaken, een uitzondering op. Dit wordt echter geen regel.
In dit schrijven worden een aantal zaken kort belicht om zo actueel mogelijk te kunnen zijn.
Rapporten
Vorige week zijn er rapportvergaderingen gehouden waarin leerlingen zijn besproken. De
gebruikelijke rapporten zullen niet worden uitgereikt of toegestuurd. Immers in Magister zijn
alle cijfers en vorderingen zichtbaar. Zo bijvoorbeeld voor de brugklassers (klas 1c tot en met
1 i) ook de uitgebrachte adviezen.
Kluisjes
Het besluit om de scholen te sluiten viel in het weekend dus leerlingen hebben hun kluisje op
voorhand niet kunnen leegmaken. Leerlingen zullen echter boeken etc. nodig hebben als er
in de komende weken afstandsonderwijs wordt aangeboden. Reden om - gezien de huidige
omstandigheden en sociale omgangsregels – een rooster te maken. Op woensdag 18 maart
kunnen leerlingen volgens dit rooster hun spullen komen ophalen. Het verzoek is dan gelijk
om het kluisje helemaal leeg te halen. Gymspullen dus zeker niet vergeten! Zie verder
bijgaand rooster.
Afstandsonderwijs
Er wordt met man en macht gewerkt om voor leerlingen de komende weken een
onderwijsaanbod te realiseren. Met ingang van morgen, woensdag 18 maart, zal materiaal
beschikbar zijn via Open Edu en eventuele andere media. Dit aanbod kan natuurlijk de
schoolsetting nooit vervangen, maar biedt wel een zekere continuïteit voor het
onderwijsproces.

Device
De volgende passage viel gisteren ook te lezen in het algemene VOZVL-schijven. Voor
afstandsonderwijs via Open Edu of een ander medium moet een leerling natuurlijk kunnen
beschikken over een computer, laptop, tablet of smartphone. Als een leerling geen enkele
mogelijkheid heeft om hierover te beschikken, vragen we ouders/verzorgers contact op te
nemen met school. Voor onze school betekent dit contact leggen met de heer Fraikin via
frk@vozeeuwsvlaanderen.nl
Examenzaken
Op de website van het ministerie van OCW valt in het bericht over de afkondiging van de
sluiting van de scholen van afgelopen zondag ook het volgende te lezen.

Mogen schoolexamens wel doorgaan?
Het kabinet heeft aangekondigd dat alle scholen vanaf 16 maart sluiten tot 6 april. Bij
scholen kan de vraag leven of reeds geplande schoolexamens wel door mogen gaan. Omdat
de situatie nog volop in ontwikkeling is, is besloten dat tot nader order scholen ook geen
schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder
welke voorwaarden schoolexamens eventueel wel door kunnen gaan.
Tot op heden hebben wij nog geen nadere berichten gekregen over hoe om te gaan met de
schoolexamens. Dit betekent dat er later nog specifieke informatie zal volgen vanuit de
school, dit zodra wij ook meer weten vanuit het ministerie.

In een periode waarin veel zaken nog ongewis zijn hopen wij op deze wijze relevante
informatie verstrekt te hebben.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,

Peter Winters,
rector.

