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Foto: Kleurendag in de derdes op 20 november

1 Eindtoetsen december 2020
- 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.)
Uitzondering voor de klas 4A: Zij starten op vrijdag 4 december om 12.30 u. i.p.v. om 13 u.
- Voor de leerlingen van vierdes en zesdes: Omwille van het feit dat we verplicht zijn om ook in de
namiddag eindtoetsen te organiseren, laten we toe dat de leerlingen in de tweede beurt eventueel
om 16.15 u. het eindtoetsenlokaal en de school verlaten (i.p.v. te wachten tot 16.40 u.). Dit kan
natuurlijk alleen als je klaar bent met de eindtoets in die tweede beurt!
- Voor elke afwezigheid tijdens de eindtoetsenperiode is een doktersattest vereist.

2 Eindtoetsenstudie december 2020 eerste graad
De leerlingen van de eerste graad kunnen eindtoetsenstudie volgen op school.
- eerstes: 13 – 15 u. in Ark en Anselma (pauze op de speelplaats van de tweedes)
- tweedes: 13 – 16 u. in de Eetzaal (pauze op het voetbalveld)
(De eindtoetsenstudie begint vanaf 3 december of 7 december, afhankelijk van de startdatum van de
eindtoetsen van de eerstes en de tweedes. De laatste eindtoetsenstudie is op donderdagnamiddag
10 december.)
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3 Maaltijden tijdens de eindtoetsenperiode
De Ark (en Anselma) en de eetzaal blijven open voor de maaltijden (warme maaltijden, lunchpakket,
belegde broodjes) op:
- donderdag 3 + vrijdag 4 december
- maandag 7 + dinsdag 8 december
- donderdag 10 december
De Ark (en Anselma) blijven open voor wie een lunchpakket meebrengt op:
- woensdag 9 + vrijdag 11 december
(De eetzaal is niet open op woensdag 9 december en op vrijdag 11 december. Je kan voor die twee
dagen ook geen belegde broodjes bestellen.)

4 Week van 14 december
Omdat we genoodzaakt zijn om ook eindtoetsen in de namiddag te organiseren, eindigen de
eindtoetsen op vrijdagnamiddag 11 december. Zo kunnen we in de week van 14 december de
klassenraden, het uitdelen van het rapport en het oudercontact organiseren. (Als de eindtoetsen pas
op maandagnamiddag zouden eindigen, was dit niet mogelijk.)
- We voorzien inhaaleindtoetsen.
- De leerkrachten komen (digitaal) samen voor de verschillende klassenraden.
- Ouders kunnen vanaf maandag 14 december (8 u.) via Smartschool een afspraak maken voor het
digitaal oudercontact van 18 december met een of meer vakleerkrachten van hun zoon/dochter.
(Afspraken maken kan tot en met vrijdag 18 december (12 u.).)
(Wie liever eerst het rapport en de feedback afwacht, kan dat zeker doen! Met dit vroegere
startmoment voor het maken van de afspraken vermijden we dat Smartschool overbelast zou raken
op donderdagavond 17 december.)
- De klassenleraars delen de rapporten uit in de late namiddag van donderdag 17 december (16-19
u.). De klassenleraars geven feedback aan de leerlingen op basis van de bespreking in de klassenraad
en op basis van de behaalde resultaten
Voor de eerstes zal dat op school gebeuren. De regeling hiervoor volgt nog!
Voor de andere jaren zal dat digitaal gebeuren, individueel of met een kleine groep, op afspraak bij
de klassenleraar.
- Donderdagavond 17 december (19 u.) zijn de rapporten zichtbaar voor ouders en leerlingen. De
rapporten vinden jullie in Smartschool bij Skore.
- Leerlingen van tweede en derde graad die een of meer remediëringen hebben, moeten via
Smartschool met de betrokken vakleerkracht(en) een afspraak maken voor de uitleg over het te
volgen traject van de remediëring. Dit kan meteen nadat ze hun rapport gekregen hebben tot en met
vrijdag 18 december (12 u.).
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- Vrijdagnamiddag 18 december (15-19 u.) is er digitaal oudercontact, op afspraak, met een of meer
vakleerkrachten en zijn er de afspraken met leerlingen over de remediëringstrajecten.
Behalve de leerlingen van de eerstes en de leerlingen die een of meer inhaaleindtoetsen moeten
maken, komen de leerlingen niet meer naar school in de week van 14 december. Zij krijgen op
donderdag 17 december in de namiddag hun rapport van de klassenleraars. Leerlingen van de
tweede of derde met een of meer remediëringstrajecten moeten op vrijdag – op afspraak – contact
hebben met de betrokken vakleerkracht(en).

5 Advent
Zondag begint de advent. We bereiden ons voor op Kerstmis!
Het is de tijd van hoopvol uitkijken en van het zien van kleine,
waardevolle zaken.
Een nieuwe tijd breekt aan, zegt de profeet Jesaja.
Het is de tijd om te echt te geloven – in de diepste betekenis
van het woord – dat gewone mensen buitengewone dingen
kunnen doen.
Het is de tijd om vertrouwen te hebben in jezelf, in anderen, in God.

6 Kortingscode
Onze school ontvangt in de zomervakantie altijd graag de zomerkampen van IdeeKids, voor kinderen
van 3 tot 12 jaar. Per geboekt IdeeKidskamp kunnen ouders van onze leerlingen hiervoor een korting
van 7 euro krijgen. Misschien bruikbaar voor jongere broers en zusjes?
De unieke kortingscode is: SINTLODEWIJKBRUGGEKIDS.

7 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)
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8 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!
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