Aan:
De ouders/verzorgers en leerlingen in
leerjaar 4 vmbo

Hulst, 19 maart 2020

Beste leerling,
Beste ouder(s), verzorger(s),

Middels deze uitgebreide brief proberen wij jullie zo goed mogelijk te informeren over de
stand van zaken op dit moment. We begrijpen dat het overschakelen naar thuis onderwijs
volgen absoluut geen eenvoudige opdracht voor onze leerlingen is. Er dienen veel nieuwe
vaardigheden te worden aangeboord om dit hele proces zo goed mogelijk te doorlopen.
Hopelijk kan de onderstaande informatie jullie wat vooruit helpen en/of een aantal
onzekerheden wegnemen. Wij benadrukken dat we absoluut bereikbaar zijn om
vakspecifieke of zeer praktische vragen te beantwoorden. Blijf niet met jullie vragen zitten,
maar schakel de teamleiding, de mentoren en vakdocenten in. Alleen samen kunnen we de
komende weken stappen in de juiste richting zetten.
Afronden schriftelijke schoolexamens (voor TL en BK)
De minister heeft bekend gemaakt dat de schoolexamens (alle toetsen die in het PTA zijn
opgenomen), ondanks de afgelopen zondag aangekondigde scholensluiting, doorgang
kunnen vinden. Uiteraard kunnen alleen leerlingen die klachtenvrij zijn deelnemen aan
examens op school.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan een inventarisatie van de nog te maken
schoolexamens. Daar waar mogelijk zal een digitale, thuis te maken opdracht worden
aangeleverd, maar helaas is dat niet voor alle vakonderdelen een optie.
Dit betekent dat we een aantal schoolexamens toch op school zullen moeten afnemen. De
aanpak daarvan vraagt doordacht handelen, omdat we de veiligheid / de gezondheid van de
leerlingen en onze collega’s absoluut niet in gevaar willen brengen. Inmiddels zijn de
praktische afspraken voor de afname helder. Deze zijn te vinden in bijlage 1.
De nog te maken schoolexamens zullen naar alle waarschijnlijk in week 14 en week 15
worden afgenomen op school. Ik verwijs graag naar bijlage 2. Let op: dit document sturen
we jullie ‘onder voorbehoud van verdere besluitvorming.’

Mondelinge toetsen (TL en BK)
Voor leerlingen van de theoretische leerweg: Alle mondelinge toetsen Engels, Frans en Duits
worden online afgenomen. De leerlingen ontvangen in de loop van vandaag een overzicht
waarin te vinden zal zijn op welk moment hun examen op het programma staat (zie bijlage
3).
Voor leerlingen van de basis –en kaderberoepsgerichte leerweg: De meeste leerlingen
hebben hun mondeling examen Engels al afgelegd. Toch zijn er nog wat leerlingen die
omwille van afwezigheid hun examen nog moeten afleggen. Deze leerlingen vinden in
bijlage 4 het afnameoverzicht.
De opdrachten zijn te vinden in bijlage 5. Let op: deze opdracht kan wat afwijken van de
oorspronkelijke opdracht, maar de aanpassingen zijn minimaal.
Profielwerkstuk (enkel TL)
Het profielwerkstuk zal ook aan de hand van een digitale opdracht worden afgesloten. Deze
opdracht is te vinden in bijlage 6.
Proeve van Bekwaamheid (enkel voor leerlingen van Dienstverlening en producten)
De informatie over de afname van de Proeve van Bekwaamheid zal in een apart brief
worden aangeleverd aan de betreffende leerlingen. Ook deze brief wordt vandaag verstuurd.
Herkansingen (TL en BK!)
Voor de herkansingen volgt zo snel mogelijk meer informatie. Indien de afspraken vanuit het
ministerie gehandhaafd blijven, zullen wij de herkansingen voor alle examenkandidaten in
week 15/16 organiseren. Via een online vragenformulier vragen wij welke herkansingen de
leerlingen wensen te maken. Op basis van deze input wordt een afnamerooster gemaakt.
Houd a.u.b. de mailbox in de gaten, want het inschrijfformulier volgt zo snel mogelijk.
Inhaalwerk
Inhaalwerk plannen we in de week 16 in. Leerlingen die nog een (of mogelijk meerdere
schoolexamens) moeten maken, vernemen zo snel mogelijk hoe te handelen.
Voorbereiding op de centrale examens
Faciliteiten (enkel TL)
We vragen de leerlingen die in aanmerking komen om gebruik te maken van faciliteiten via
onderstaande link aan te geven wat hun wensen zijn. Deze link dient enkel ingevuld te
worden door leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, diabetes, epilepsie, faalangst..
https://www.formdesk.com/reynaertcollege/_cvragenlijst_faciliteitenentraal_examen
Bij technische problemen met de link of vragen over de formulieren kun je mailen naar:
LEY@reynaert.nl.
Examentraining (TL en BK)
De voorbereiding op het centraal examen zal bij voorkeur zoveel mogelijk online gebeuren.
Wellicht hebben jullie via jullie vakdocenten al heel wat materiaal aangereikt gekregen.
Graag verwijs ik hier even naar een aantal handige sites:



www.examenblad.nl
www.examenbundel.nl



www.eindexamensite.nl

Jullie vakdocenten zijn bereikbaar om al jullie vragen te beantwoorden. Verder zullen we
proberen om meteen na de meivakantie een aantal contactmomenten op school in te
plannen, zodat de laatste vragen live kunnen worden aangepakt. Ook hiervoor zal een
rooster volgen.
Rekencijfer
Met ingang van 1 augustus 2019 is de rekentoets afgeschaft.
Dat betekent dat voor de examenkandidaten (uw zoon/dochter) de verplichting vervalt om
deze te maken.
Er kunnen zich 2 situaties voordoen:
 Uw zoon/dochter heeft de rekentoets (vorig schooljaar) niet gemaakt.
 Uw zoon/dochter heeft de rekentoets (vorig schooljaar) wel gemaakt.
Als situatie 1 van toepassing is, hoeft geen actie ondernomen te worden.
Als situatie 2 van toepassing is, dan krijgt uw zoon/dochter binnenkort de keuze om het cijfer
al dan niet te laten vermelden op de cijferlijst.
Graag vragen we jullie via onderstaande link aan te geven welk wensen jullie hierin hebben:
https://fd10.formdesk.com/reynaertcollege/vermelding_rekencijfer
Thuis aan de slag
Hoewel we begrijpen dat er veel van jullie gevraagd wordt willen
we er toch op aandringen de aangeboden lesstof (zoveel mogelijk
conform je bekende lesrooster) op te pakken. Natuurlijk snappen
we allemaal dat het bijna onmogelijk is om de hele dag online te
zijn, maar probeer voor jezelf een dagprogramma te maken,
zodat je met de leerstof bezig blijft.
De leerstof wordt via allerlei kanalen aangeboden: Open Edu,
Magister, per mail, … Online systemen moeten flink wennen aan
hele grote groepen.
Mocht een systeem het even niet doen, probeer dan aan de hand
van opdrachten in je lesboek aan de slag te gaan. Lukt het even
niet om meteen te contact te hebben met je docent, schrijf je
vragen dan op, zodat je ze op een later moment kunt stellen.
Bouw zeker ook wat momenten van ontspanning en beweging in, maar houd je daarbij wel
aan het adviezen van het RIVM. Ga even een frisse neus halen in de tuin, volg een online
training (inmiddels aanbod genoeg), …
Mocht je toch te ziek zijn om aan je opdrachten te werken, vragen we je ziek te melden bij je
mentor.
Weet dat we allemaal aan jullie denken en we hopen dat deze situatie heel snel voorbij is,
zodat we opnieuw met z’n allen door kunnen, op school! Nogmaals heel veel succes de
komende weken!
Met vriendelijke groeten, mede namens alle medewerkers van ons onderwijsteam
bovenbouw vmbo,

Lies Meesen-Deburchgraeve, teamleider

