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Op de foto: Leerlingen van de vijfdes in het Auditorium 

1 Wij houden vol 

Voorlopig tellen we niet veel besmette leerlingen op school. We stellen ook vast dat de 

besmettingen meestal niet op school gebeurden.  

We willen het héél graag zo houden. Lessen op school, klasgenoten en leerkrachten ontmoeten … 

Dat is zonder twijfel voor iedereen het beste. 

Daarom moeten we volhouden en de maatregelen blijven opvolgen. 

1 Handhygiëne 

Bij elke deur staat een ontsmettingsgel. Telkens we het gebouw binnenkomen, ontsmetten we onze 

handen. We raden leerlingen ook aan om zelf voor een klein flesje ontsmettingsgel te zorgen zodat 

ze tussendoor ook nog eens hun handen kunnen ontsmetten. 

In de lokalen blijven we ook ontsmettingsproducten voorzien voor tafeloppervlakken! 

2 Afstand bewaren 

We hebben het geluk dat onze school een ruim gebouw op een groot 

terrein is. Bij het wachten in de rij, voor de eetzaal, aan de Ark, voor 

de kleedkamer … kunnen we dus afstand bewaren. Ook in de gangen 

en op de trappen is er voldoende plaats!  

Tip: 1,5m is meer dan een armlengte! 

3 Eetbubbels 

Wie op school blijft eten, doet dit telkens in hetzelfde groepje. Voor en na het eten blijft er nog 

voldoende tijd om met andere leerlingen te praten. 

4 Mondmasker 

In het gebouw, in elke les, bij alle verplaatsingen, in de kleedkamers … dragen we 

altijd het mondmasker.  

Vanaf nu dragen we het ook overal op het schoolterrein. Dus ook buiten: op de 

speelplaatsen, bij de fietsenstalling …  

Het mondmasker bedekt altijd mond én neus.  

 



5 Ventilatie 

Ramen en deuren openzetten zorgt ervoor dat de lucht in de 

lokalen en in de gangen voortdurend ververst kan worden.  

Een warmere trui, een sjaal … Dat mag allemaal!  

 

We nodigen iedereen uit om voortdurend de eigen 

verantwoordelijkheid op te nemen, zowel op school als thuis. 

Tijdens de schooluren, maar ook daarna, en in het weekend … en 

in de herfstvakantie … moeten we ons gedrag blijven aanpassen als leerling, als leerkracht, als ouder!  

 

2 Leerlingen in quarantaine 

Een beperkt aantal leerlingen moet in quarantaine thuisblijven. Voor deze leerlingen geldt dat ze hun 

Smartschoolberichten goed in de gaten moeten houden. Zo kunnen leerkrachten contact houden – 

als dat mogelijk is – i.v.m. oefeningen, voorbereidingen …  

De leerlingen in de klas houden notities, blaadjes … bij. 

 

3 Smartschool: Skore: Omschrijving vakevaluatie 

Een bericht voor de ouders van de eerstes en tweedes. 

In Smartschool kunnen jullie als ouders – zoals de printscreen toont – 

aflezen op welke manier een globaal cijfer voor een vak wordt 

samengesteld uit verschillende andere cijfers (behaald voor kleine en 

grote  toetsen, voor vakopdrachten en in december ook voor 

eindtoetsen). 

De cijfers vinden jullie terug in Skore.  

(De update voor de ouders van de leerlingen van derdes tot en met 

zesdes hierover wordt nog afgewerkt. We vragen hiervoor nog even 

geduld.) 
 

4 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) 

Hou het veilig! Blijf gezond! 


