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Sint-Lodewijkscollege

30 oktober 2020

Op de foto: Dag van de Jeugdbeweging bij onze tweedes

1 Woord van de directeur: De kroon
Is het niet een beetje cynisch dat wij de ziekte die ons terroriseert ‘corona’ noemen, de kroon dus!
Kronen worden gedragen door koningen en heiligen. Maar misschien betreft het hier een
doornenkroon. Er is inderdaad veel lijden gemoeid met de komst van het virus Covid-19. Ons sociaal
leven wordt gereduceerd tot quasi geen contacten, veel mensen zien hun bezit wegsmelten, de
regels zijn nodig maar scheppen veel ongemak, en vooral hoeveel alleenstaanden gaan nu weer de
eenzaamheid tegemoet! Onze leerlingen zijn het ritme kwijt. De spanningsboog van concentratie is
klein geworden.
Het is vreemd om tegenover dit negatieve beeld ook iets positiefs te zeggen. Het ritme waarin we
leefden tot maart 2020 was nauwelijks houdbaar. We hebben weer vrije avonden die kunnen gewijd
worden aan stilte, lectuur en diepgang. Er zijn mensen die stappen zetten naar vereenzaamde buren,
die koken voor mensen die geen boodschappen kunnen doen. We herontdekken allen de expressie
van de ogen. De leerkrachten vertellen dat ze het moeilijk hebben om nieuwe namen te onthouden
omdat ze niet het hele gelaat zien, maar toch vertellen de ogen zoveel. Ze zijn dof, of stralend, wijd
open of toegenepen tot spleetjes.
In dat alles ontdekken wij onze leerlingen – uw kinderen – als fijne, verantwoordelijke meisjes en
jongens. Het is niet knus en gezellig in klas, want de ramen staan open en de deuren ook. Maar we
komen op dreef. De vriendschap tussen hen is er weer. In kleine stapjes vullen we de hiaten in kennis
en kunde. Boven alles kost het weinig gebulder om de maatregelen te doen respecteren. We weten
dat we verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van de ander, want één zieke kan een hele groep
meeslepen in quarantaine en dat is niet leuk.
Applaus voor jullie allen. In maart deden we het voor het verzorgend personeel. Nu moeten we het
ook doen voor de scholen, en in het bijzonder voor de leerkrachten. Ze zijn als een frontsoldaat: elk
uur worden ze blootgesteld aan mogelijke infecties door de verscheidenheid van hun opdracht. Ze
hebben zich in spoedtempo ondergedompeld in de digitale wereld. (We stellen vast dat het werk
soms veel efficiënter verloopt dan vroeger). Maar bovenal willen we fysiek lesgeven. Het scherm
creëert afstandelijkheid, en sommigen verbergen zich door de camera uit te schakelen. Om te komen
tot groei hebben we emotie nodig, en dat hebben we alleen als we samen zijn. Zo ziet de leerkracht
of de leerstof moeilijk is of snel begrepen. De ogen van de leerlingen vertellen het.
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De directie wil allen proficiat wensen. U ook, beste ouders, want wij voelen dat jullie ook zeer veel
waarde hechten aan veiligheid en verantwoordelijkheidszin. Jullie kinderen zijn schitterende jonge
mensen, één en al belofte! Iedereen verdient dus een echte Corona.
Koen Seynaeve

2 Opfrissing van de afspraken
Wij zijn zeer tevreden over het gedrag van onze leerlingen. Wellicht hebben wij daardoor zo weinig
besmettingen in de voorbije twee maanden. Toch is het nuttig de afspraken eens op een rij te zetten:
1. Een veilige school verkrijg je door een veilig gedrag. De basisregels blijven steeds van kracht
handen ontsmetten, mondmasker dragen, afstand houden.
2. Wij hopen niet te moeten overschakelen op afstandsleren, maar als het toch zover komt
willen we enkele punten verduidelijken:
a. Het streamen van de les zal uitsluitend gebeuren op initiatief van de school. Wie niet
ziek is of niet op quarantaine gezet is, moet op school zijn. Een afwezigheid zal als
spijbelen beschouwd worden.
b. Wie ziek is door Corona of door iets anders moet uitrusten en kan dus geen lessen
volgen, ook niet via streaming.
c. Wij zullen de lessen streamen voor de leerlingen die in quarantaine zitten. De
leerkracht neemt daartoe het initiatief. De mededeling gebeurt via Smartschool, in
het vak “0.Corona” (0=het cijfer nul). De leerkracht deelt erin mee hoe de leerstof
aangebracht wordt of verwerkt wordt.
d. In datzelfde “vak” vind je ook de beslisboom en wat je moet doen in geval van ziekte
enz.

3 Eindtoetsenrooster
Het eindtoetsenrooster voor december wordt vanavond doorgestuurd. De bedoeling is om de
leerlingen te helpen om de voorbereiding op hun eindtoetsen in te plannen. Het is meteen ook
duidelijk dat wij zeker eindtoetsen zullen organiseren binnen de veiligheidsmaatregelen die op dat
ogenblik zullen gelden.

4 Herfstvakantie
We wensen alle leerlingen een mooie en leuke herfstvakantie toe.
De herfstvakantie start op 31 oktober en duurt tot en met woensdag 11
november.
We zien elkaar terug op donderdag 12 november.
Geniet ervan!
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5 Na de herfstvakantie afwezig? Verwittig de school!
We vernemen graag tijdig wie na de herfstvakantie afwezig zou zijn.
Als je ziek zou zijn,
als je een positieve coronatest zou hebben afgelegd en dus in quarantaine zou moeten blijven,
als je terugkeert na een verblijf in een zone met code rood en dus in quarantaine moet blijven,
of als je omwille van contact met een besmette persoon in quarantaine zou moeten blijven,
moet je de school verwittigen.
Dan vernemen we tegelijk graag hoelang je afwezig zal moeten blijven.
(We nemen allemaal vakantie, maar we blijven via Smartschool bereikbaar. We vragen om op het
einde van de herfstvakantie de voorziene afwezigheden via Smartschool aan adjunct-directeur Ann
Blontrock te melden.)

6 Code oranje in het Sint-Lodewijkscollege
Vanaf 12 november geldt ook in onze school de “code oranje”.

Dit betekent dat de school openblijft en dat alle leerlingen voltijds naar school komen.
De bestaande maatregelen blijven van kracht en worden aangevuld:
- mondmasker binnen en buiten (behalve tijdens het eten)
- ventilatie van alle lokalen en gangen (voorzie extra kledij voor in de klaslokalen!)
- handhygiëne bij het binnenkomen van het gebouw (zuilen met ontsmettingsproduct bij elke deur)
en tussendoor (leerlingen voorzien zelf ook een flesje ontsmettingsgel)
- eten: altijd met dezelfde mensen aan tafel
- LO-les: we wachten de precieze instructies van de overheden af. (Op 29+30 oktober werden de LOlessen opgeschort.)
- extra murosactiviteiten (excursies, uitwisselingen, bezoeken …) worden opgeschort
- geen andere personen in het schoolgebouw (behalve leerlingen, personeelsleden en essentiële
bezoekers)
Voorlopig kunnen we nog altijd geen infoavonden of oudercontacten op school organiseren.
- sanitair: handen wassen voor en na het toiletgebruik, het toilet doorspoelen gebeurt met gesloten
toiletdeksel
- lokaalgebruik: een vaste plaats voor iedereen! In de thuisklas en ook voor de lessen die moeten
plaatsvinden in specialisatielokalen blijft gelden dat tafeloppervlakken en stoelleuningen telkens
opnieuw ontsmet moeten worden.
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- evacuatieoefeningen mogen niet voor iedereen tegelijk georganiseerd worden. In alle klaslokalen
staat de evacuatieroute op een affiche bij de deur. Gelieve deze instructies te volgen in geval van
verplichte evacuatie.

5 Mondmasker
Het mondmasker is altijd verplicht op school. Je mondmasker moet voortdurend mond én neus
bedekken, waar je ook bent op het schoolterrein, zowel binnen in het gebouw als buiten op de
speelplaatsen, de esplanade voor de school of bij de fietsenstalling.
Het dragen van het mondmasker maakt het verschil tussen laagrisicocontact en hoogrisicocontact
met iemand die later besmet zou blijken te zijn. Zonder mondmasker is de verspreiding van
virusdeeltjes heel hoog. Als hoogrisicocontact moet je zelf ook lange tijd in quarantaine.
- Een nat mondmasker is absoluut niet veilig. Voorzie bij regenweer een of meer droge mondmaskers
in je boekentas!
- Bij het eten mag het mondmasker even af. Maar …
- Op de speelplaats moet je dan op afstand blijven van de anderen. Zo gauw je het
mondmasker afzet, moet je op 1,5m afstand blijven. Eten en babbelen tegelijk is dan echt af
te raden.
- In de eetzaal zullen we voorzien dat er nog meer ruimte is tijdens het middagmaal.

7 Blijf gezond, en zorg voor jezelf en de anderen
We vragen met aandrang om alle maatregelen strikt op
te volgen.
Alleen zo kunnen we het aantal besmettingen, het
aantal zieken thuis en in het ziekenhuis, het aantal
overlijden omwille van COVID-19 verminderen.
We hopen dat we allemaal – leerlingen en leerkrachten, onze gezinnen, familieleden en vrienden –
gezond mogen blijven.
Een pluim voor iedereen die in de zorg werkt: we denken zeker ook aan jullie! Dank je wel voor
jullie belangrijke inzet, altijd, maar nu zeker, in deze moeilijke omstandigheden.

8 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)
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