Aan de ouders, verzorgers en leerlingen van 4VMBO

Hulst, 28 april 2020

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

Afgelopen vrijdag (17 april 2020) ontving u per mail (en per post) heel wat informatie
over de afronding van het schoolexamen.
Vandaag sturen we u een nieuwe versie van het herkansingsschema. In de
afgelopen dagen hebben we toch wat wijzigingen moeten aanbrengen, omdat er een
aantal storende fouten in het eerste schema zaten. Voor uw geruststelling: we nemen
zeker geen toetsen af tijdens het Hemelvaartweekend! Onze excuses voor dit
ongemak… wellicht zullen de vele uren achter de laptop voor wat computerblindheid
hebben gezorgd.
De aanmeldingsprocedure voor de herkansingen blijft overeind. Deze informatie
sturen we u nogmaals mee:
Herkansingen
De herkansingen zullen we volgens hetzelfde stramien afnemen. Dat doen we in de
periode van woensdag 13 tot en met woensdag 20 mei 2020 . De leerlingen
zullen opnieuw in groepjes van maximaal 25 leerlingen in de aula aan de slag gaan.
Tip: raadpleeg zeker de vakdocenten als uw zoon/dochter twijfelt over welke herkansing hij/zij het beste kan maken!
In de bijlage treft u het herkansingsrooster aan. Let op: dit is dus de nieuwe
versie!!
In het elektronische formulier dat uw zoon/dochter gaat invullen om de gewenste
herkansing(en) door te geven zijn die zelfde nieuwe datums en tijden vermeld. Na
invulling zal het formulier een automatische bevestiging naar u mailen mits er een
correct mailadres is ingevuld. Dat overzichtje kan dan gelijk als correcte
herkansingsagenda dienen.

We willen de leerlingen vragen zich tussen donderdag 30 april en uiterlijk
voor maandag 11 mei 2020, 10 uur 's ochtends aan te melden voor de
herkansingen. Dat kan enkel via onderstaande link:
Voor 4 kader:
https://www.formdesk.com/reynaertcollege/herkansing-4K-2019-2020
Voor 4 basis:
https://www.formdesk.com/reynaertcollege/herkansing-4B-2019-2020
Voor 4 theoretische leerweg:
https://www.formdesk.com/reynaertcollege/herkansing-4T-2019-2020
Let op: aanmelden kan tussen donderdag 30 april en maandag 11 mei 2020
tot 10 uur, ‘s ochtends. De link is dus pas vanaf donderdag 30 april te
openen!!
Mocht u tegen technische problemen aanlopen bij het invullen, neem dan contact op
met de heer Jan van de Velde, vld@reynaert.nl , graag met een zo duidelijk mogelijke
omschrijving van het probleem.
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch vragen hebben, aarzel
dan niet om contact op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Lies Meesen-Deburchgraeve, teamleider

Let op: over de lessen op het CTT
wordt apart gecommuniceerd. Aan de
leerlingen van 4 VKR: houd de
mailbox in de gaten! Er volgen nog
lessen, ook na de Hemelvaart!!!
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