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DE LAATSTE LOODJES
Niemand had aan het begin van 2020 kunnen voorzien dat het zo’n roerig
jaar zou worden. De maatschappij werd geconfronteerd met Corona,
waardoor het schoolse leven stil kwam te liggen en het leren op afstand
ineens de praktijk werd. Onze leerlingen en docenten hebben een hele klus
geklaard, ieder op zijn of haar manier. Onze welgemeende complimenten
daarvoor. Het is nog afwachten hoe na de zomervakantie e.e.a. vanuit
overheidswegen ingevuld gaat worden.
Hieronder treffen jullie een overzicht aan van afspraken rondom het
inleveren van boeken, kluissleutel, afspraken rondom het inleveren van de
laptop en verdere informatie over de eindrapportage.

RICHTLIJNEN BIJ HET BOEKEN INLEVEREN
Van maandag 6 juli tot en met 9 juli a.s. staat het inleveren van de boeken
en de kluissleutel op het programma. Hieronder tref je het tijdschema aan
voor het inleveren van de schoolboeken en kluissleutel. Van Iddink, onze
schoolleverancier van de boeken, ontvang je informatie op welke wijze de
boeken ingeleverd moeten worden,
Aangezien het een hele organisatie is om alles correct te laten verlopen en
de çorona-maatregelen in acht te nemen, hierbij het dringende verzoek aan
de leerlingen zich te houden aan het tijdschema.
Bedankt voor je medewerking.
Denk aan het volgende bij het inleveren van boeken en kluissleutel:
1. Zorg er voor dat je je houdt aan de tijden in het schema
2. De leerlingen worden verzocht de ingang naast het politiebureau aan
de Leunseweg te nemen om het schoolterrein te bereiken.
3. Alle leerlingen leveren bij de receptie allereerst de kluissleutel in.

Vooraf (dus thuis, o.a. volgens richtlijnen Iddink):
1. Verwijder het kaftpapier en maak een stapel van je boeken. Let op:
doe geen boek in een ander boek.
2. Stop je inleverformulier dat je van Iddink hebt ontvangen, voorin in
het bovenste boek.
3. Verpak alles in een plastic tas en plak deze goed dicht. De plastic tas
leg je op school in de daarvoor bestemde rolcontainer.
4. Wij adviseren je om twee foto’s te maken: een van de stapel boeken
met zichtbare boekenruggen en een van de verpakte stapel boeken.
Deze kunnen later handig zijn, mocht er onverhoopt iets mis gaan.
5. Plak een papier met je gegevens op de buitenkant van je tas.
Minimaal je naam, postcode + huisnummer en de klas waar je in zit.
6. Je boeken worden bij Iddink zorgvuldig gescand, gekeurd en indien
nodig gerepareerd.
En verder:
1. Maak je kluisje leeg, voordat je de boeken en kluissleutel inlevert.
2. De eventuele boete, bij het niet inleveren van de kluissleutel, dient
dezelfde dag betaald te worden.

SCHEMA INLEVEREN BOEKEN IN AULA A0.43
Maandag 6 juli 2020
09.00 – 10.00 uur: BR1A, BR1B, BR1E
10.00 – 10.30 uur: pauze
10.30 – 11.30 uur: BR1L, BR1M, BR1O
11.30 – 12.30 uur: BR1Q, BR1R
12.30 – 13.00 uur: pauze
13.00 – 14.00 uur: BR1S, BR1T
14.00 – 15.00 uur: AT2A, AT2B, GY2A, GY2B
15.00 – 16.00 uur: HA2A, HA2B, HA2C
Dinsdag 7 juli 2020
09.00 – 10.00 uur: VB2A, VB2E, VK2A, VK2F
10.00 – 10.30 uur: pauze
10.30 – 11.30 uur: VT2A, VT2B, VB3A, VB3E
11.30 – 12.30 uur: VT2E, AT3A
12.30 – 13.00 uur: pauze
13.00 – 14.00 uur: GY3A, HA3A
14.00 – 15.00 uur: HA3B, HA3C
15.00 – 16.00 uur: VK3A, VB4A, VB4B, VB4E

Woensdag 8 juli 2020
09.00 – 10.00 uur: VT3A, VT3B
10.00 – 10.30 uur: pauze
10.30 – 11.30 uur: VT3, VT3D, VT3E
11.30 – 12.30 uur: VK4A, VK4B, VK4F, VT4E
12.30 – 13.00 uur: pauze
13.00 – 14.00 uur: VT4A, VT4B, VT4C
14.00 – 15.00 uur: HA4A, HA4B
15.00 – 16.00 uur: HA4C, HA4D
Donderdag 9 juli 2020
09.00 – 10.00 uur: HA5A, HA5B, HA5C
10.00 – 10.30 uur: pauze
10.30 – 11.30 uur: HA5D, HA5E, VW4A
11.30 – 12.30 uur: VW4B, VW4C
12.30 – 13.00 uur: pauze
13.00 – 14.00 uur: VW5A, VW5B, VW5C
14.00 – 15.00 uur: VW6A, VW6B
15.00 – 16.00 uur: VW6C, VW6D

INLEVEREN LAPTOP LEERLINGEN
Leerlingen die een laptop in bruikleen hebben ontvangen van school, leveren
de laptop eveneens in. Hiervoor dienen de volgende stappen ondernomen te
worden:
- Plaats persoonlijke bestanden op de OneDrive of USB-stick en wis
de laptop:
o Lenovo-laptop: Doe dit zelf volgens de online instructie:
https://www.raayland.nl/ouders-en-leerlingen/ict/priveapparaten/windows-10-opnieuw-instellen/
o HP laptop: ICT doet dit voor je op school.

-

Neem de laptop mee naar school op de dag dat je de boeken en
kluissleutel in komt leveren.
Lever de laptop met adapter en eventuele hoes (zonder doos en
verpakkingsmateriaal) in bij het OLC in A1.27.

Nadat we de laptop gecontroleerd hebben, ontvang je meteen een bewijs
van inlevering.

EINDRAPPORTAGE EN INZAGE TOETSEN
Van dinsdag 7 juli t/m 9 juli ontvangen de leerlingen volgens een nog te
publiceren schema hun rapport van de mentor. Dit schema wordt op zo kort
mogelijke termijn gepubliceerd. Het rapport wordt niet mee gegeven aan
andere leerlingen. Zonder contact daarover met de teamleider worden ze
ook niet nagestuurd.
Inzage toetsen
De inzage van de toetsen is dit jaar ook anders geregeld. De leerling die een
toets in wil zien, dient hierover een afspraak te maken met de betreffende
vakdocent.

IN BEROEP TEGEN BESLISSING
In schooljaar 2019-2020 werken we vanwege de schoolsluiting en
gedeeltelijke heropening met een aangepaste bevorderingsprocedure. U
ontving deze op 8 juni jl.
De overgangsvergadering geeft een advies aan u als ouders met betrekking
tot de bevordering. U maakt na dat advies een keuze en bevestigt die
middels de brief die u apart ontving van ons. Na invulling en ondertekening

geeft u die brief mee aan uw kind voor overhandiging aan de mentor bij de
rapportuitreiking (maar uiterlijk 9 juli a.s. om 10.00 uur).
Als uw keuze afwijkt van het advies, onderzoeken we of we akkoord gaan of
dat de locatiedirectie uw keuze moet herzien. Als die zich genoodzaakt ziet
uw keuze te herzien, krijgt u daarover uiterlijk vrijdag 10 juli bericht. Indien u
het niet eens bent met de beslissing van de locatiedirectie, kunt u de
regiodirecteur verzoeken de genomen beslissing nogmaals te overwegen.
Het verzoek tot heroverweging moet schriftelijk gedaan worden. U
onderbouwt dan met argumenten waarom u van mening bent dat de
genomen beslissing niet juist is. Het verzoek tot heroverweging van het
besluit moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk maandag 13 juli voor 09.00
ingediend zijn bij de regiodirecteur.

BIJNA IS HET ZOVER: VAKANTIE
Wij wensen onze leerlingen en ouders een hele relaxte en fijne vakantie toe.
Even geen schoolse zaken, even tijd voor je zelf en je vrienden.
Geniet er van en tot 25 augustus a.s.

