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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     20 november 2020 

       

Afbeelding: Kleurrijke kunstwerken van leerlingen in de les Beeld (2e jaar) 

1 Eindtoetsen december 2020 
 

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 
 

De leerlingen van de eerstes, tweedes, derdes en vijfdes hebben eindtoetsen in de voormiddag 

(8.20 – 12 u.). Dit zijn twee beurten: 8.20-10 u. + 10.20 – 12 u. 

De leerlingen van de vierdes en zesdes hebben eindtoetsen in de namiddag (13 – 16.40 u.). Dit zijn 

twee beurten: 13-14.40 u. + 15-16.40 u. (De namiddag start om 13 u.) 

 

Let op: 

De leerlingen van de eerstes hebben op woensdag 9 december 1 studiebeurt. Alle leerlingen van de 

eerstes blijven op school voor deze studiebeurt. 

De leerlingen van tweede en derde graad hebben soms slechts 1 eindtoets per dag.  Zij komen dan 

alleen voor deze ene beurt naar school. Soms is dat de eerste beurt, soms is dat de tweede beurt. 

Dat is afhankelijk van de studierichting en het jaar. Bekijk goed de eindtoetsenroosters die je net 

voor de herfstvakantie gekregen hebt of je weekrooster in Smartschool!  
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2 Eindtoetsenstudie december 2020 

EERSTE GRAAD  

De leerlingen kunnen eindtoetsenstudie volgen op school. 

  - eerstes: 13 – 15 u.  

 - tweedes: 13 – 16 u. 

(De eindtoetsenstudie begint vanaf 3 december of 7 december, afhankelijk van de startdatum van de 

eindtoetsen. De laatste eindtoetsenstudie is op donderdagnamiddag 10 december.) 

De ouders schrijven hiervoor hun zoon/dochter in. Inschrijven doet u – als ouder via uw 

ouderaccount – in Smartschool via Handige Links: Inschrijven middag/studie. (Misschien had u dit al 

ingevuld bij de start van het schooljaar …) 

De inschrijving voor de eindtoetsenstudie voor de leerlingen van de eerste graad moet gebeurd zijn 

voor zondagavond 22 november.  

 

TWEEDE en DERDE GRAAD 

Omwille van de coronapandemie mogen leerlingen van tweede en derde graad slechts 50% van de 

tijd op school aanwezig zijn. We kunnen hierdoor geen eindtoetsenstudie voor tweede en derde 

graad organiseren. 

We willen zeker ook zorgen voor de leerlingen voor wie dit voor problemen zorgt. Gelieve in dat 

geval uw vraag om noodopvang voor zondagavond 22 november te melden aan adjunct-directeur 

Ann Blontrock.  

 

3 Laatste loodjes  … 

- Door de verlengde herfstvakantie en de online lessen voor derdes/vijfdes en vierdes/zesdes viel de 

traditionele sperperiode weg. Zorg voor een goede planning van toetsen, opdrachten, voorbereiding 

van eindtoetsen … 

- Als je online les hebt, ben je altijd aanwezig. Je schakelt je microfoon uit of aan zoals de leerkracht 

het van je vraagt en je volgt de instructies. 

(Een eventuele afwezigheid voor een online les moeten je ouders ook melden aan de school.) 

 

4 Later volgt … 

Jullie ontvangen later nog meer info over 

- rapport en feedback 

- oudercontact 
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5 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) 

 

6 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! 


