
 
 
 
 
 
 
Geachte ouders 
Beste leerling 
 
Op dit moment is nog steeds niet duidelijk hoe we het lesgeven na de herfstvakantie 
mogen/kunnen/moeten organiseren. U weet dat alle overheden deze namiddag overleggen. Het zal pas 
deze avond ten vroegste zijn dat beslissingen genomen worden. Wel weten we dat op 6 november een 
evaluatie gepland staat waar wordt bekeken of de nationale en regionale veiligheidsmaatregelen die 
vandaag genomen worden, nog verstrengd moeten worden. Het kan dus gebeuren dat de schoolorganisatie 
die we morgen uittekenen, op 6 november alweer gewijzigd moet worden.  
 
We beseffen dat het niet gemakkelijk is. Net als u hebben wij veel vragen. Wordt het een combinatie van 
contactonderwijs op school en afstandsonderwijs online? Voor welke graden? Mag de eerste graad naar 
school blijven komen? … Toch zullen we u zo snel mogelijk informeren over hoe onze organisatie er zal 
uitzien. 
 
Wat we wel al beslist hebben op basis van de nieuwe veiligheidsmaatregelen is het volgende: het 
middagmaal wordt genomen in klasbubbels in de eetzaal.  Er worden geen warme maaltijden en soep meer 
aangeboden. We bieden wel voorverpakte belegde broodjes (kaas, ham, kaas en ham of preparé) en een 
10-uurtje aan. Er kan ook een drankje aangekocht worden. De leerlingen hoeven dit broodje niet te 
bestellen op voorhand. Ze betalen met de restaurantkaart. 
 
Alle andere (voorlopig) nieuwe veiligheidsmaatregelen vindt u terug in het draaiboek (tekst in fluo). Ook dit 
draaiboek kan mogelijks nog wijzigen. We sturen u de nieuwe versie(s) telkens door. Van zodra de leerlingen 
opnieuw op school zijn, ontvangen zij een papieren versie van het draaiboek en wordt dit met de leerkracht 
in de klas overlopen zodat de leerlingen goed op de hoogte zijn.  
 
Wij wensen ieder afzonderlijk goede moed en een grote dosis doorzettingsvermogen toe. Hopelijk blijft u 
gezond en kan u ondanks alles toch genieten van een welverdiende herfstvakantie!  
 
En tot slot aan alle leerlingen, omdat we tijdens de vakantie zoveel mogelijk in ons kot moeten blijven, zorgt 
het VTI rodeneuzenteam graag voor wat afleiding. Doe elke dag mee aan de grote VTI Corona Challenge 
waarin je 12 dagen wordt uitgedaagd om het beste, leukste, grappigste, origineelste, … van jezelf te laten 
zien! Check je smartschoolberichten… en veel succes! 
 
Sam Heyerick 
Sam Bouvijn 
Tania Van Helleputte 
 
 
AGENDA VAN DE MAAND NOVEMBER 2020 
 
Donderdag 12-11 Online infoavond ‘Studiekeuze 6de jaren’ (organisatie CLB) 
Maandag 16-11  Opleiding ‘Veilig werken op hoogte’ voor 5BH (vd) 
Woensdag 18-11 Online infoavond ‘Studiekeuze 6de jaren’ (organisatie CLB) 
Maandag 23-11  Begin toetsenperiode 1ste graad B-stroom en BSO 
Zondag 29-11  Partieel Cijfer 2 voor 1ste graad A-stroom en TSO 
Maandag 30-11  Opleiding ‘Veilig werken op hoogte’ voor 4BB 
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