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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     11 december 2020 

                                                                                                      

Foto’s: Project Armoede 

De verantwoordelijken van de Kaba, MamaStart en Poverello haalden het ingezamelde materiaal op 

 

1 Start tweede trimester/semester 

Op maandag 4 januari 2021 begint het tweede trimester/semester. 

Wij veronderstellen dat we zullen starten in Code Oranje waarbij de leerlingen van de tweede en 

derde graad slechts 50% op school aanwezig mogen zijn. 

Dit betekent: 

- Eerstes en tweedes komen naar school. 

- Vierdes en vijfdes komen naar school in de week van 4 januari en krijgen digitaal les (thuis) in de 

week van 11 januari. 

- Derdes en zesdes krijgen digitaal les (thuis) in de week van 4 januari en komen naar school in de 

week van 11 januari. 

 week van 4 januari week van 11 januari 

eerstes op school op school 

tweedes op school op school 

derdes digitaal les thuis op school 

vierdes op school digitaal les thuis 

vijfdes op school digitaal les thuis 

zesdes digitaal les thuis op school 

 

Wij veronderstellen dat alle leerlingen al hun materiaal (boeken, cursussen …) thuis hebben. Wie 

toch nog materiaal moet ophalen, moet dit volgende week doen (14-18 dec). 

Belangrijk: Mocht tijdens de kerstvakantie door de overheid een andere beslissing genomen 

worden i.v.m. de opstart van het tweede trimester/semester, zullen we jullie zo snel mogelijk op 

de hoogte brengen.  
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2 CLB tijdens de kerstvakantie 

Vrij CLB De Havens is tijdens de kerstvakantie open op: 

- maandag 21 december: 8.30 – 12 + 13.30 – 18.30 u. 

- dinsdag 22 december: 8.30 – 12 + 13.30 – 16.30 u. 

- woensdag 23 december: 8.30 – 12 + 13.30 – 16.30 u. 

Bij voorkeur eerst telefoneren (050 440220) om een afspraak te maken voor een gesprek via de 

telefoon, via video of op het centrum zelf. 

Via Smartschool kan u met Mélanie Lampaert, onze vaste CLB-medewerker, een afspraak maken. 

 

3 Tweede trimester/semester: voor tweede en derde graad 

De voorbije periode (in november) van de 50%-regeling in Code Oranje hebben we met leerlingen, 

ouders en leerkrachten op de Schoolraad geëvalueerd. 

Op basis daarvan zijn er voor de leerlingen van de tweede en derde graad enkele aanpassingen 

voor de week met de digitale lessen (thuis). 

- Het weekrooster blijft de basis voor elke leerling. Daarin vind je wat er elk lesuur gepland staat en 

waar je de noodzakelijke info kan vinden. 

- De uurregeling wordt aangepast zodat er zéker pauzes zijn. 

1e lesuur 8.20 u.-9.10 u.  5e lesuur 13.30 u.-14.20 u. 

2e lesuur  9.20 u.-10 u.  6e lesuur 14.30 u.-15.10 u. 

3e lesuur 10.20 u.-11.10 u.  7e lesuur 15.30 u.-16.20 u. 

4e lesuur 11.20 u.-12 u.  8e lesuur 16.30 u.-17.10 u. 

 

- De leerkrachten waken erover dat een Corona-Opdracht gemaakt kan worden binnen de 

tijdsspanne van een of meer lesuren, zoals voorzien in het weekrooster. Het studeren zal natuurlijk 

daarna gebeuren. 

- Voor de vakken wiskunde, Nederlands en Frans wordt per week telkens 1 lesuur minder Live-les 

gegeven en dan wordt ook geen Corona-Opdracht geplaatst. Voor elk van de  genoemde vakken zal 

per week telkens 1 lesuur niet ingevuld staan in het weekrooster. - Voor de lesuren van LO en voor 

het P-uur worden ook geen Live-lessen of Corona-Opdrachten gegeven. Deze uren zullen ook niet 

ingevuld staan in het weekrooster. 

Met die twee laatste aanpassingen komen we tegemoet aan de vraag van de leerlingen en de ouders 

om de druk tijdens de dag te verlichten. Elke leerling kan en mag zelf bepalen hoe hij/zij deze “vrije” 

uren invult en gebruikt. Een hele week, met 32 of 33 opeenvolgende uren van digitale lessen met 

Live-lessen en Corona-Opdrachten, is zwaarder dan een gewone week op school. We hopen met de 

aanpassingen aan de leerlingen voldoende energie te geven om de Live-lessen en de Corona-

Opdrachten voor 100% te kunnen volgen.  
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4 Ter herinnering: week van 14 december 

Volledige informatie vinden jullie in de Nieuwsbrief van 27 november!  

maandag 14 – vrijdag 18 
december: voormiddagen 

leerlingen: inhaaleindtoetsen 
Afspraak altijd aan de balie om 8.20 u. en 10.20 u. 

vanaf maandag 14 december 8 u. 
tot en met vrijdag 18 december 
12 u. 

ouders: reserveren van afspraak voor het oudercontact op 
vrijdag 18 december 
via Smartschool 

woensdag 16 en donderdag 17 
december 

leerkrachten: klassenraden 

donderdag 17 december tussen 
16 en 19 u. 

leerlingen: op afspraak met de klassenleraar: rapport 
eerstes: op school 
tweedes tot en met zesdes: digitaal (thuis) met bespreking 
door klassenleraar 

donderdag 17 december 19 u. leerlingen en ouders: rapporten zijn zichtbaar in Skore in 
Smartschool 

vanaf donderdag 17 december 19 
u.  
tot en met vrijdag 18 december 
12 u. 

leerlingen die een remediëringstraject hebben, maken een 
afspraak met de vakleerkracht(en) 
via Smartschool (via de afspraken voor het oudercontact) 

vrijdag 18 december 15-19 u. digitaal oudercontact, op afspraak, via Smartschool, met een 
of meer vakleerkrachten 
+ de afspraken met leerlingen over de remediëringstrajecten 

zaterdag 19 december start van de kerstvakantie 

 

Voor het oudercontact op 18 december: 

- Beste ouders, gelieve op voorhand camera en microfoon uit te testen zodat er bij het oudercontact 

zelf hierdoor geen kostbare tijd verloren gaat. 

- Wie een afspraak wenst bij Mélanie Lampaert van het CLB, stuurt haar via Smartschool een bericht 

zodat een aparte afspraak gemaakt kan worden. 

- Wie een afspraak wenst bij een collega van onze leerlingenbegeleiding (KLb), maakt via 

Smartschool ‘oudercontact’ een afspraak voor een gesprek met 

- Nele Vanneste: coördinator KLb en eerste graad 

 - Wouter Demuyt: eerste en tweede graad 

 - Filip Dupan: tweede en derde graad 

 - Lien Crommelinck: derde graad 

 

5 Openingsuren school week van 14 december 

De openingsuren van het Sint-Lodewijkscollege worden volgende week (14-18 december) aangepast. 
 
maandag  7.30 – 17 u. 
dinsdag  7.30 – 17 u.  
woensdag  7.30 – 16.30 u. 
donderdag 7.30 – 18.30 u. 
vrijdag  7.30 – 17 u. 
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6 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) 

 

Volgende week luisteren WIJ met z’n allen naar Radio Olé Mémé. JULLIE ook? 

Zie onze Facebookpagina www.facebook.com/SintLodewijkscollege/ + via www.stlod.be.  

Iedereen ontving via Smartschool de gedetailleerde acties! 

Met veel dank voor alle leerkrachten, leerlingen en ouders die hieraan meewerken! 

           

 

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

 

 

 

http://www.facebook.com/SintLodewijkscollege/
http://www.stlod.be/

