
Algemene info voor leerlingen en ouders 
woensdag 15 april 2020 
 
1 Heropstart scholen 
 
De Nationale Veiligheidsraad besliste om de scholen nog niet te heropenen. De maatregel 
van de opschorting van de lessen blijft nog gelden tot zeker al vrijdag 1 mei, met kans op 
nog een verlenging. 
 
2 Opvang van leerlingen op school 
 
Uiteraard kunnen er tijdens die twee weken leerlingen op school opgevangen worden. De 
school is open tussen 8.30 en 16 uur. Op woensdag is de school open tussen 8.30 en 12 
uur. 
Wie tijdens de opschorting van de lessen naar school wil komen, stuurt een mail naar 
info@vtimenen.be. Als we weten wie er komt, kunnen we de opvang goed organiseren. 
Als je naar school komt, is het de bedoeling om zeker je boeken mee te brengen. Op school 
ga je namelijk moeten de preteachingopdrachten die ook de andere leerlingen doorkregen 
uit te voeren. 
Wie naar school komt, brengt zeker zijn/haar picknick mee. Er worden namelijk geen 
maaltijden voorzien. 
 
3 Bereikbaarheid van de school 
 
Tijdens de week van 20 en 27 april is de school (hoofdgebouw) open tijdens de voormiddag. 
De school is wel altijd bereikbaar op 056/51.12.63 en via mail info@vtimenen.be. 
Communicatie met de klastitularis en de vakleerkrachten gebeurt evenwel via Smartschool. 
 
4 Wat met de geplande toetsen? 
 
Net voor de paasvakantie kregen de leerlingen van de klassen waarvoor er tijdens de 
tweede week na de herstart toetsen voorzien worden over de leerstof 2de trimester de 
planning door. Aangezien er niet gestart wordt op 20 april, kunnen die toetsen op die 
tijdstippen niet doorgaan. 
Deze toetsen worden verplaatst naar de week van 11 mei. 
De aangepaste regeling vind je als extra bijlage bij deze mail. 
Bekijk het goed voor jouw klas. 
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5 Deelrapporten bso 
 
De leerlingen van 1B - BVL en bso kregen net voor de paasvakantie een deelrapport van de 
3de periode. Op maandag 20 april om 9 uur worden die rapporten opengesteld via 
smartschool en kan iedereen van die klassen het rapport bekijken. 
Op maandag 20 april mag je van je titularis een telefoontje verwachten om het resultaat te 
bespreken. De eerste dag dat we opnieuw op school zijn, krijg je dan dat rapport op papier 
mee. 
 
6 Indiendatum gip 
De indiendatum van de gip wordt verplaatst van 15 mei naar 25 mei.  
Stel het werken aan de gip wel niet uit... 
 
7 Uitstappen - meerdaagse activiteiten 
 
Alle ééndaagse en meerdaagse uitstappen voor het 3de trimester worden afgelast, ook de 
uitstappen die in juni op de agenda stonden. Reeds betaalde voorschotten worden 
terugbetaald. We willen in het 3de trimester inzetten op maximale lestijd. 
 
8 Wat met proefwerken in juni? 
 
Hoe we de proefwerken op het einde van het jaar zullen organiseren staat nog niet vast. Dat 
hangt af van het tijdstip waarop we opnieuw kunnen starten met het normale 
schoolgebeuren. 
We proberen ook op dat vlak tot een haalbare oplossing te komen voor leerlingen en 
leerkrachten, rekening houdend met wat de wetgeving daarover zegt. 
Jullie krijgen daar dus zeker nog meer info over. 
 
9 Stages en duaal leren 
 
Tot op heden hebben we nog geen speciale richtlijnen ontvangen over stages en duaal 
leren. Eens we daar nieuws over hebben, zullen we jullie op de hoogte brengen. 
 
10 Infoavonden en Open Deur 
 
De infoavond VTI2 die voorzien was op donderdag 7 mei zal niet kunnen doorgaan. We 
plaatsen alle info die we normaal op die avond geven op onze website. Ouders die hun 
zoon/dochter voor het 1e jaar willen inschrijven, gaan dat vanaf maandag 20 april online 
kunnen doen. 
 
Er was ook nog een infomoment voorzien voor de leerlingen van ons 1e jaar en hun ouders 
in functie van de studiekeuze in het 2de jaar. We kijken wanneer we dat zullen mogen 
organiseren. Ook die info komt op de website. 



Voor de leerlingen van 6bso en hun ouders voorzagen we ook nog een infomoment in het 
kader van het 7de jaar (werkplekleren of duaal leren). Ook hier proberen we die avond 
nog in te richten. Indien dat niet toegelaten is, geven we ook alle info mee via de website 
www.vtimenen.be 
 
De Open Deur van 20 en 21 juni zal wellicht niet in de normale vorm (met animatie, maaltijd 
enz…) kunnen doorgaan. We bekijken - binnen de vastgelegde coronamaatregelen) wat er 
haalbaar is. Ook daarvan krijgen jullie later nog meer info. 
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