Aan:
De niet-examenleerlingen en hun ouders/
verzorgers

Hulst, 9 april 2020.

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
De afgelopen weken zijn wij met elkaar in een nieuwe werkelijkheid beland. Zekerheden,
normale patronen, vallen weg en maken plaats voor een kleinere leefomgeving en soms
(nog) onbeantwoorde vragen. Voor jullie, beste leerlingen, verloopt het schooljaar ineens
heel anders dan verwacht. Je ziet jouw klasgenoten niet meer in het lokaal en de docent
biedt de leerstof digitaal aan. Leerlingen en docenten verdienen hierbij zeker een
compliment. Leerstof wordt binnen enkele dagen op creatieve wijze anders aangeboden en
leerlingen laten zien dat ze zelf ook een studieritme kunnen aanhouden. Al heeft menig
ouder of verzorger er op dit vlak ook wel een taak bijgekregen. Het is voor iedereen wennen
en toch is het belangrijk om een bepaald ritme wel vast te houden. Het schooljaar gaat
immers wel door.
Op dit moment wordt er nog niet echt getoetst, we zijn tenslotte allemaal gewend dat dit
gebeurt aan tafel met een opgavenblad op leesafstand. In een digitale omgeving is de
werkwijze natuurlijk anders, maar toetsen is zeker mogelijk en ook zijn er ander manieren
dan het bekende proefwerk om te checken of de stof is verwerkt. Reden om de vaksecties
nu te laten onderzoeken welke vormen van digitaal toetsen zij op korte termijn kunnen
benutten.
Toetsen zijn waardevol om bij te dragen aan het studieritme en tegelijkertijd geven ze
informatie om individuele prestaties te meten. Aan het eind van het schooljaar zullen er
immers gewoon rapportvergaderingen plaatsvinden. Uiteraard wordt daar rekening
gehouden met de nieuwe werkelijkheid waarin we ons nu bevinden. Reden voor de
schoolleiding om een aangepaste bevorderingsnorm ter instemming aan te bieden aan de
Medezeggenschapsraad. Die “nieuwe” bevorderingsnorm die in juli gehanteerd zal worden
zullen wij vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk delen. Waarbij het goed is om te beseffen dat
het kansen bieden aan leerlingen voorop staat.

Nu het dagritme ontegenzeggelijk anders is en veel gebruikelijke activiteiten geen doorgang
vinden wil ik hier graag melding maken van de ThuisBieb die e-books biedt voor iedereen.
Dankzij de ThuisBieb kun je in deze periode gewoon doorlezen. In de ThuisBieb-app staan
100 e-books voor iedereen. Dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek! Lees
bijvoorbeeld ‘Trinkets’ van Kirsten Smith, in plaats van de Netflix serie te kijken. Of kies een
van de andere mooie titels. De ThuisBieb-app is in elk geval beschikbaar tot en met 10 mei.
Kijk voor meer informatie op www.jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb
De regering heeft bepaald dat de scholen zeker dicht zullen zijn tot en met de meivakantie.
In het geval van het Reynaertcollege betekent dit zeker tot woensdag 6 mei. Hoe de nieuwe
werkelijkheid zich verder zal ontwikkelen wordt op 21 april bekend als de regering zal
aangeven hoe de maatregelen in de verschillende maatschappelijke sectoren er na 28 april
zullen uitzien. Zodra er meer informatie voorhanden is zullen wij hier uiteraard over
berichten.
Op dit moment wil ik jullie beste leerlingen en u beste ouders/verzorgers op de eerste plaats
veel sterkte toewensen bij situaties die iedereen op dit moment persoonlijk onverwacht
kunnen overkomen. Tegelijkertijd wordt ook alle inzet gevraagd om het schooljaar onder
bijzondere omstandigheden goed af te ronden. Ik wens iedereen daarbij namens alle
geledingen binnen de school veel succes toe!

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,

Peter Winters,
rector.

