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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     10 november 2020 

 

Op de foto: Tip 6 van #STLOD #KLB #Spreekerover #samentegencorona 

(Op de Facebookpagina van het Sint-Lodewijkscollege) 

1 Herfstvakantie tot en met 15 november 

De school is gesloten tot en met 15 november. 

 

2 LESSEN vanaf 16 november  

1 De leerlingen van de eerste graad (eerstes en tweedes) hebben altijd les op school.  

2 De leerlingen van derdes en vijfdes hebben les op school in de week van 16 november en in de 

week van 30 november. Zij hebben digitaal les (thuis) in de week van 23 november. 

3 De leerlingen van vierdes en zesdes hebben digitaal les (thuis) in de week van 16 november en in 

de week van 30 november. Zij hebben les op school in de week van 23 november. 

LESSEN 16-20 nov 23-27 nov 30 nov – 4 dec 

eerstes les op school les op school les op school 

tweedes les op school les op school les op school 

derdes les op school digitaal les (thuis) les op school t/m 2 dec 

vierdes digitaal les (thuis) les op school digitaal les (thuis) t/m 2 dec 

vijfdes les op school digitaal les (thuis) les op school t/m 2 dec 

zesdes digitaal les (thuis) les op school digitaal les (thuis) t/m 2 dec 

 

3 DIGITALE LESSEN (thuis) voor tweede en derde graad 

De lessen in de periode van de digitale lessen vinden plaats volgens het gewone lessenrooster.  

Gebruik het weekrooster (in Smartschool). Daar vind je het overzicht van de lessen, opdrachten, 

toetsen …  

Raadpleeg ook meerdere keren per dag je Smartschoolberichten. 

De lessen beginnen echter soms 10 minuten later (omwille van verplaatsing van leerkrachten in het 

schoolgebouw voor de lessen die wel op school plaatsvinden.) 
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Voor de digitale lessen (thuis) beginnen de lesuren om 

1 8.20 u.  5 13.30 u. 

2 9.20 u.  6 14.30 u. 

3 10.20 u.  7 15.30 u. 

4 11.20 u.  8 16.30 u. 

 

4 EINDTOETSEN in december 

Via Smartschool hebben alle leerlingen en ouders op 30 oktober de eindtoetsenregeling ontvangen. 

De startdatum van de eindtoetsen kan verschillen per studierichting en per jaar of graad. 

De eindtoetsen eindigen voor alle leerlingen op vrijdag 11 december. 

Info over de eindtoetsenstudie volgt later. 

 

EERSTE GRAAD 

De leerlingen van de eerste graad beginnen met de eindtoetsen op vrijdag 4 december of op 

maandag 7 december.  

1 CLIL-LAT, 1 LAT, 2 CLIL-GRILAT, 2 GRILAT, 2 CLIL-LAT en 2 LAT: les tot en met donderdag 3 december 

(tot 12 u.) + eindtoetsen vanaf vrijdag 4 december. 

1 CLIL-MOD, 1 MOD, 1CLIL-MOD-S, 1 MOD-S, 2 CLIL-MOD-S, 2 MOD-S, 2 CLIL-MOD en 2 MOD: les tot 

en met vrijdag 4 december (tot 16.20 u.) + eindtoetsen vanaf maandag 7 december. 

 

TWEEDE en DERDE GRAAD 

De leerlingen van de tweede en derde graad beginnen met de eindtoetsen op donderdag 3 

december. Zij hebben les tot en met woensdag 2 december (tot 12 u.). 

 

EINDTOETSEN start einde 

1 CLIL-MOD, 1 MOD, 1CLIL-MOD-S, 1 MOD-S,  

2 CLIL-MOD-S, 2 MOD-S, 2 CLIL-MOD en 2 MOD 

7 dec 11 dec 

1 CLIL-LAT, 1 LAT, 

2 CLIL-GRILAT, 2 GRILAT, 2 CLIL-LAT en 2 LAT 

4 dec 11 dec 

derdes 3 dec 11 dec 

vierdes 3 dec 11 dec 

vijfdes 3 dec 11 dec 

zesdes 3 dec 11 dec 
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5 NOODOPVANG voor leerlingen van tweede en derde graad  

Voor leerlingen van ouders die in de zorg werken, voorzien wij noodopvang op school voor de 

periodes waarin de leerlingen geen les op school hebben, maar digitale lessen (thuis) moeten volgen. 

Noodopvang betekent: 

- Leerlingen volgen individueel de lessen via de digitale lessen. Dit gebeurt – waar nodig – in 

een apart lokaal.  

- Leerlingen werken alleen: ze studeren, verwerken de leerstof, maken oefeningen en 

bereiden zich voor op de eindtoetsen. 

- De school voorziet toezicht.  

- Leerlingen melden zich aan en blijven aanwezig tussen 8.20 u. en 12 u. en tussen 13.30 u. en 

16.20 u./17.10 u. 

(Tussen de middag gebruiken leerlingen het middagmaal zoals anders: lunchpakket of warme 

maaltijd op school, of maaltijd thuis.) 

Ouders melden hun kind(eren) aan voor deze noodopvang. Inschrijven gebeurt uitsluitend via een 

Smartschoolbericht aan adjunct-directeur Ann Blontrock. Dit gebeurt telkens ten laatste op vrijdag 

om 16.20 u. voor de volgende week. (= op vrijdag 13, 20 en 27 november.) 

Er is geen noodopvang tijdens de eindtoetsenperiode en ook niet in de week van 14 december. 

 

6 Later volgt nog …  

Jullie ontvangen later info over: 

- eindtoetsenstudie 

- feedback en rapport op het einde van de week van 14 december 

- oudercontact op het einde van de week van 14 december 

-  

7 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 symptomen van COVID 19 vertoont en contact met je huisarts moet opnemen, 

als je een positieve coronatest zou hebben afgelegd en dus in isolatie moet 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 moet blijven,  

moet je de school verwittigen. 

Dan vernemen we tegelijk graag hoelang je afwezig zal moeten blijven. 

(We vragen om op het einde van de herfstvakantie de voorziene afwezigheden via Smartschool aan 

adjunct-directeur Ann Blontrock te melden.) 
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8 Boeken of cursussen ophalen uit de klas 

Wie boeken of cursussen wenst op te halen, kan dit tijdens de herfstvakantie uitsluitend doen op 

donderdag 12 november tussen 14 en 17 uur. 

Je komt als leerling alleen binnen in het  gebouw. (Ouders wachten buiten bij de fiets of auto.) 

Je ontsmet je handen en draagt een mondmasker. 

Je meldt je aan bij de balie en je noteert je naam op de lijst. 

Voor de leerlingen van tweede en derde graad: Omwille van de digitale lessen (thuis) bewaar je alle 

boeken, cursussen … thuis! 
 

9 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 of ICT: 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) 

 

10 Wie hulp of ondersteuning nodig heeft, kan altijd terecht bij: 

- de klassenleraar 

- de vakleerkrachten 

- de leerlingenbegeleiders van onze eigen KLb (Kern LeerlingenBegeleiding) 

- het CLB (Vrij CLB De Havens in Brugge) 

- de ICT-collega’s 

- de opvoeders 

- de directie 

 

 

 

Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf. Blijf gezond en houd jullie goed! 


