Vrij Technisch Instituut  www.vti-tielt.be
Grote Hulststraat 28  8700 Tielt
tel. 051 40 05 68  fax 051 40 76 36
e-mail: vti.tielt@molenland.be
1 maart 2019
Info tweede examenperiode
Geachte ouders
Beste leerling
Via deze brief bezorgen we jullie de informatie over de tweede examenperiode.
Wanneer word je tijdens de examenperiode (zie examenrooster op keerzijde) op school
verwacht?
Elke schooldag van 8.25 tot 12 uur. De examens eindigen op dinsdag 2 april om 12 uur.
Gsm/smartwatch
Het bovenhalen van een gsm/smartwatch wordt gelijkgesteld aan spieken.
Studie
Zie invulbrief. De avondstudie valt weg van zodra je met je examens begint.
Warme maaltijd, belegd broodje en vieruurtje
De gewone regeling voor de maaltijden loopt door tot het einde van het trimester.
Afwezig?
Ben je ziek tijdens de examenperiode, dan moet je je afwezigheid wettigen met een doktersbriefje.
Ben je om een andere reden afwezig, dan moet je altijd een officieel document kunnen voorleggen.
Ben je ongewettigd afwezig, dan krijg je een nul voor de gemiste examens.
Paasbezinning en rapport
Op vrijdag 5 april worden de leerlingen op school verwacht voor een bezinning. Daarna krijgen ze
hun rapport. Hieronder vindt u het verloop van de namiddag.
Het eerste jaar van 13.00 tot 13.30 uur
Het tweede jaar van 13.30 tot 14.00 uur
Het derde jaar van 14.00 tot 14.30 uur
Het vierde jaar van 14.30 tot 15.00 uur
Het vijfde jaar van 15.00 tot 15.30 uur
Het zesde & zevende jaar van 15.30 tot 16.00 uur
Na de paasvakantie geeft elke leerling het ondertekende rapport terug aan de klassenleraar.
Oudercontact
Op donderdag 2 mei organiseren we een oudercontact (16.40 tot 19 uur). De leerlingen krijgen
hierover samen met hun rapport een aparte brief mee.
We wensen al onze leerlingen veel succes met de examens en een deugddoende paasvakantie
achteraf.
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