
NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     9 oktober 2020 

 

Op de foto: Leerlingen uit de derdes puzzelen in hun Race tegen de Tijd 

1 Altijd meebrengen: Oortjes of koptelefoon 

Als je een luisteroefening, of les, of … via de laptop krijgt, heb je soms wel eens oortjes of een 

koptelefoon nodig. Zorg ervoor dat je ze altijd in je boekentas of laptoptas bij je hebt. 

 

2 Week voor de herfstvakantie: Klassenraden en oudercontact 

Op dinsdag 27 oktober komen de leerkrachten samen in de verschillende klassenraden. De 

leerlingen hebben een vrije dag. 

In die week voorzien we ook de mogelijkheid tot oudercontact. U zal als ouder via Smartschool een 

afspraak kunnen maken voor het oudercontact. Afspraken maken kan pas vanaf 19 oktober tot en 

met 23 oktober. 

We voorzien twee momenten voor een oudercontact met de klassenleraar. 

(We hopen eind december, na de eindtoetsen, een oudercontact met vakleerkrachten te kunnen 

organiseren.) 

- dinsdag 27 oktober tussen 17 en 19 u. Gelegenheid tot online gesprek met de klassenleraar, op 

afspraak. 

- donderdag 29 oktober tussen 16.40 en 19.30 u. Gelegenheid tot een gesprek op school met de 

klassenleraar, op afspraak. 

Het praktische verloop over het maken van de afspraak en de precieze timing zullen we u tijdig 

bezorgen. 

Het oudercontact op school organiseren we zo: 

- Fietsenstalling opzij van het gebouw  

- Parkeergelegenheid voor het gebouw of op de eerste speelplaats aan de kant van de spoorweg 

- Er zal geen onthaal zijn. U noteert of drukt uw afspraak (via bericht in Smartschool) af: uur en 

klaslokaal. We voorzien aan de hoofdingang een plattegrond van de school en een lijst met de 

klaslokalen (en de klassenleraars). 

Wie een dringende vraag heeft, zal aan de balie terecht kunnen. 



- We vragen uitdrukkelijk het gesprek te beperken tot slechts 1  van beide ouders per leerling. 

- Het gesprek (online of op school) mag maximaal 10 minuten duren. Wachtrijen moeten we 

vermijden. 

- We vragen ook om niet te vroeg aanwezig te zijn en om niet in het gebouw te blijven na uw 

afspraak. 

- Mondmasker is verplicht.  

- We vragen om uw handen te ontsmetten bij het binnenkomen van het gebouw. Er is aan de ingang 

ontsmettingsgel voorzien. 

We danken u voor uw begrip voor de maatregelen bij dit oudercontact. 

 

3 Contact 

Wie contact wil opnemen, kan altijd via Smartschool een bericht sturen. 

 

- Over afwezigheden, avondstudie, maaltijden … : aan ‘Opvoeders Sint-Lodewijkscollege’ 

- Over leerlingbegeleiding: aan ‘Leerlingbegeleiding’ 

- Over Smartschool: aan Matthias Verbeke 

- Algemene info: telefonisch via het onthaal (050 40 68 40) of via Smartschool aan de directie (K. 

Seynaeve, G. Onghenae of A. Blontrock) 


