
 
 
 
 
 
 
BRIEF VAN DE MAAND JUNI 2020 
 
Beste ouders 
 
Het schooljaar loopt naar een definitief einde. Het was zonder twijfel een schooljaar dat we nooit meer 
zullen vergeten. Gelukkig konden bepaalde leerjaren de lessen gedeeltelijk hervatten, voor andere 
leerjaren mocht dit niet. Intussen loopt het afstandsleren op zijn einde. Hopelijk is deze manier van 
leren zo vlot mogelijk verlopen. Het was voor iedereen een uitdaging, voor uw zoon/dochter maar 
zeker ook voor de leerkrachten en voor ons, directie. We borgen wat goed liep en schaven bij waar het 
soms mank liep. We kunnen maar hopen dat we vanaf volgend schooljaar weer gewoon kunnen les 
volgen op de vertrouwde schoolbanken. Hoe dan ook, wij wensen elke leerling de moed om in deze 
eindfase door te zetten, elke leerkracht het inzicht om correct te oordelen. 
 
Het einde van het schooljaar is voor onze school vooral reeds vooruit kijken naar het schooljaar 2020-
2021, dat in het teken staat van de verdere uitrol van de modernisering secundair onderwijs. Door het 
toedoen van onze succesvolle doe-dagen voor de leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs, 
door de aandacht voor de infomomenten die er dit jaar helemaal anders uitzagen, door de dagelijkse 
zorg voor onze leerlingen, door de aandacht voor kwaliteit van ons onderwijs, door de aanhoudende 
financiële investeringen binnen de verschillende afdelingen mogen wij vandaag reeds opnieuw 
rekenen op het vertrouwen van vele ouders en hun kinderen.  
 
Onze doelstellingen voor ogen houdend weten wij dat wij ook volgend schooljaar nog heel wat werk 
te verrichten hebben op pedagogisch, schoolorganisatorisch en infrastructureel vlak. De school zal 
blijven inzetten op 

- een gezonder en milieubewuster schoolklimaat 
- een nog beter uitgebouwde leerlingenbegeleiding 
- een respectvoller omgaan met elkaar, met materiaal 
- een klimaat van orde, stiptheid  en tucht 
- een goede verstandhouding met ouders en leerlingen 
- een gespreide betaling van de schoolkosten 
- een gestadig vernieuwen van werkplaatsen, lokalen en speelplaats. 

 
Graag informeren we u via deze brief over het verdere verloop van de maand juni.  

- Het contactonderwijs voor de 2de en 4de jaren loopt t.e.m. 23 juni. 
- Het afstandsonderwijs voor de 1ste, 3de en 5de jaren loopt t.e.m. 23 juni. 
- Voor de 6de en 7de jaren is er tijdens het laatste contactmoment in de week van 22 tot 26 

juni een examen of toets gepland voor alle vakken die in contactonderwijs gegeven werden. 
De lessen praktijk lopen tot 26 juni. 

- Er is opvang voor leerlingen voorzien t.e.m. 26 juni. 
 
De klassenraden zijn gepland op  

- 24 juni (1ste jaren) 
- 25 juni (3de jaren) 
- 26 juni (5de jaren) 
- 29 juni (2de jaren)  
- 30 juni (4de jaren)  
- 1 juli (6de en 7de jaren). 

 
De dag na de klassenraad ontvangt u digitaal het ‘coronarapport’ (de cijfers, beoordeling en commentaar 
op de taken/toetsen die uw zoon/dochter gemaakt heeft tijdens het afstandsleren), het partieel cijfer 4 
(rapport van contactonderwijs), het examenrapport (6de jaren TSO) en het eindrapport. 
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Van zodra u de rapporten digitaal ontvangen heeft, mag u een telefoon van de klassenleraar verwachten. 
De klassenleraar zal met u het rapport bespreken en u nogmaals vragen naar welke klas uw zoon/dochter 
zal overgaan.  
 
Indien de klassenleraar/klassenraad het nodig acht, zal hij/zij u uitnodigen voor een fysiek oudercontact 
op school. Uiteraard kan u ook zelf kiezen voor een fysiek oudercontact. U wordt sowieso uitgenodigd 
indien uw zoon/dochter een A-attest met uitsluiting, een B-attest of C-attest heeft behaald of indien er 
een vakantietaak of bijkomende proef is toegekend. We nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht zodat 
dit oudercontact veilig kan verlopen. 
 
De leerlingen van de 6de en 7de leerjaren die niet geslaagd zijn, worden hiervan telefonisch op de hoogte 
gebracht op 1 juli ten laatste 19 uur. Indien u geen telefoon kreeg, wordt uw zoon verwacht op de 
proclamatie op 2 juli om 

- 9 uur 7BSO 
- 10 uur 6BSO 
- 11 uur 6TSO 

 
Jammer genoeg kunnen we er geen feestelijke gelegenheid van maken en u, ouders, mee uitnodigen. De 
veiligheidsraad heeft besloten dat er geen feestelijke proclamaties mogen doorgaan. Wij willen toch niet 
nalaten om uw zoon de kans te geven zijn diploma of getuigschrift in ontvangst te nemen en om afscheid 
te nemen van de klasgenoten en de klassenleraar. 
 
We hopen u met deze brief voldoende op de hoogte te hebben gebracht omtrent het verloop van de 
laatste weken van juni. We wensen u een mooie vakantie toe en hopen samen met u dat het virus onze 
lang verwachte zomer niet in het water laat vallen.  
 
Met vriendelijke groeten 
Directie VTI Deinze 

 
 
 

Te noteren 
De inschrijvingsdienst is tijdens de vakantieperiode open: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
15 tot 18 uur en op woensdag van 9 tot 12 uur van 1 juli t.e.m. 10 juli en van 17 augustus t.e.m. 31 
augustus. 
  
Donderdag 20.08  09:00  Bijkomende proeven + verantwoording vakantiewerk 
  13:00  Delibererende klassenraden 
Dinsdag 01.09  08:25  Hervatten van de lessen 
 


