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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     29 januari 2021 

 

 

Foto: Film- en fotografieles 

 

1 Gezondheid! 

- Wie symptomen vertoont, of zich ziek voelt, moet onmiddellijk thuis blijven en de huisarts 
raadplegen. 
 
- Wie omwille van hoogrisicocontact in quarantaine moet blijven, moet de 
instructies nauwkeurig opvolgen: strikte quarantaine + afwachten resultaat 
testafname. 
 
- Wie een laagrisicocontact had, moet de instructies ook nauwkeurig opvolgen: 
alleen strikt noodzakelijke contacten, eigen gezondheid bewaken, huisgenoten 
beschermen. 
 
Wij rekenen erop dat alle leerlingen en hun ouders dit ook zo opvolgen.  
Gelieve ook altijd de school te verwittigen als je in quarantaine moet blijven of als je je moet laten 
testen. 
 

2 Fluo-actie: laatste week! 

In de week van 1 februari kunnen de leerlingen die aankomen op school en in fluo fietsen of 

wandelen, nog altijd een bonnetje krijgen … 

Prijzen worden verloot in de week van 22 februari. 

 

3 Vrije dag op maandag 8 februari 

         Op maandag 8 februari is er – zoals voorzien - een vrije dag voor leerlingen en        

         leerkrachten.  
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4 Week van 9 – 12 februari: afkoelingsweek  

Alle leerlingen volgen thuis de digitale lessen 

De overheid bepaalde, in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, 

dat alle leerlingen van de secundaire scholen in de week van 8 februari thuis lessen moeten volgen. 

week van  

1 februari eerstes en tweedes:  
op school 

derdes en zesdes:  
digitale lessen thuis 

vierdes en vijfdes:  
op school 

9 februari alle leerlingen: digitale lessen thuis 

15 februari iedereen: krokusvakantie 

 

Wie voor deze week (9-12 februari) gebruikt wenst te maken van 

de noodopvang op school, stuurt voor 5 februari een 

Smartschoolbericht aan Ann Blontrock met de vermelding op 

welke (halve) dag(en) zoon en/of dochter aanwezig zal (zullen) 

zijn op school tussen 8.20 u. en 16.20/17.10 u. Wie van de 

noodopvang gebruik moet maken, voorziet zelf lunchpakket, 

water en het nodige studiemateriaal. Wij voorzien toezicht. 

Openingsuren van de school:  

- Tijdens deze afkoelingsweek (9-2 februari): van 8 u. tot 17.30 u. 

(op woensdag tot 16.30 u.). 

- Op maandag 8 februari en tijdens de krokusvakantie is de school 

gesloten.  

Lesuren tijdens de afkoelingsweek: De lesuren blijven de oorspronkelijke lesuren, voor iedereen! 

1 8.20 – 9.10  5 13.30 – 14.20 

2 9.10 – 10  6 14.20 – 15.10 

3 10.20 – 11.10  7 15.30 – 16.20 

4 11.10 - 12  8 16.20 – 17.10 

 

Voor tweede en derde graad: Het weekrooster voor deze afkoelingsweek kan er misschien wat 

anders uitzien omdat we op maandag 8 februari een vrije dag hebben. Voor de lesuren van Frans, 

wiskunde en Nederlands kunnen de afspraken voor de Live-lessen voor deze ene week wel anders 

verlopen. Volg nauwkeurig de instructies van de vakleerkrachten en je klassenleraar. 

 

Ter herinnering: voor de digitale lesweek van 1 februari en de digitale lesweken na de krokusvakantie 

blijven de lesuren voor de leerlingen van tweede en de graad wél aangepast. Bepaalde leerkrachten 

moeten lessen op school combineren met digitale lessen. Daarom kiezen we voor één systeem voor 

iedereen die thuis de digitale lessen volgt. Dit blijft voor deze digitale lesweken het uurrooster: 

1 8.20 – 9.10  5 13.30 – 14.20 

2 9.20 – 10  6 14.30 – 15.10 

3 10.20 – 11.10  7 15.30 – 16.20 

4 11.20 - 12  8 16.30 – 17.10 
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5 Na de krokusvakantie 

week van  eerstes en 
tweedes 

derdes vierdes vijfdes zesdes 

22 februari op school op school digitale lessen 
thuis 

digitale lessen 
thuis 

op school 

1 maart op school digitale lessen 
thuis 

op school op school digitale lessen 
thuis 

8 maart op school op school digitale lessen 
thuis 

digitale lessen 
thuis 

op school 

15 maart op school digitale lessen 
thuis 

op school op school digitale lessen 
thuis 

22 maart op school: 
lessen en 
eindtoetsen 

op school: 
lessen en 
eindtoetsen 

op school:  
lessen en 
eindtoetsen 

elke 
voormiddag: 
digitale  
lessen thuis 
namiddagen: 
op school 

elke 
voormiddag: 
digitale lessen 
thuis 
namiddagen: 
op school 

29 maart maandag-
voormiddag: 
eindtoetsen 
op school 
vanaf 
maandag-
namiddag: 
lesvrije week 
thuis, met 
rapport-
uitdeling, 
advies-
bespreking en 
oudercontact 

maandag-
voormiddag: 
eindtoetsen 
op school 
vanaf 
maandag-
namiddag: 
lesvrije week 
thuis, met 
rapport-
uitdeling, 
advies-
bespreking en 
oudercontact 

maandag-
voormiddag: 
eindtoetsen 
op school 
vanaf 
maandag-
namiddag: 
lesvrije week 
thuis, met 
rapport-
uitdeling, 
advies-
bespreking en 
oudercontact 

maandag-
voormiddag: 
digitale  
lessen thuis 
vanaf 
maandag-
namiddag  
tot einde  
van de  
week: elke dag 
op school 

maandag-
voormiddag: 
digitale lessen 
thuis 
vanaf 
maandag-
namiddag  
tot einde  
van de  
week: elke dag 
op school 

5 + 12 april paasvakantie 

 

Voor de week van 22 maart (eindtoetsenperiode eerste en tweede graad) volgt nog meer informatie 

i.v.m. de eindtoetsen en de namiddagstudie. 

Voor de week van 29 maart (einde van de eindtoetsen + rapport + advies + oudercontact voor eerste 

en tweede graad) volgt later nog meer informatie. 

6 Sperperiode eerste en tweede graad 

We voorzien voor eerste en tweede graad een sperperiode voor het begin van de eindtoetsen zodat 

leerlingen zich volledig kunnen concentreren op de laatste lessen en op de leerstof voor de 

eindtoetsen. In de sperperiode kunnen geen toetsen geplaatst worden. 

= voor 3 (CLIL-)GRILAT en 3 (CLIL-)LAT: vanaf vrijdag 12 maart 

= voor alle 2es, 3 (CLIL-)ECO, 3 (CLIL-)WETwis5, 3 HUM, alle 4es: vanaf maandag 15 maart 

= voor 1 (CLIL-)LAT: vanaf dinsdag 16 maart 

= voor 1 (CLIL-)MOD: vanaf woensdag 17 maart 
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7 Uitnodiging: Neem deel aan het FREE-project (UGent) 

Leerlingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het FREE-project, een internationaal project 

gericht op het begrijpen van de meningen van leerlingen in het middelbaar onderwijs en directe of 

indirecte ervaringen met betrekking tot seksuele geaardheid en genderidentiteit. 

Om deel te nemen, hoeven leerlingen alleen maar een online vragenlijst in te vullen. 

1. Ga naar www.thefreeproject.net,  

2. Klik op de afbeelding van de Belgische vlag, 

3. Beantwoord de vragenlijst. 

Uw bijdrage is erg belangrijk en zal professionals helpen om meer bij te leren over hoe ze het welzijn 

en de schoolprestaties van alle leerlingen kunnen bevorderen. 

 

8 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) 

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

 

 

Warm aanbevolen: Bevraging 

VCOV (Vlaamse confederatie van ouders en 

ouderverenigingen vzw: Ouderkoepel van het vrij onderwijs) 

Beste ouder 

Nu het schooljaar halfweg is, vindt het VCOV het belangrijk om je stem nogmaals te horen. Via een 

bevraging willen ze te weten komen hoe jij het onderwijs in deze woelige periode beleeft. Laat het 

hen weten door deel te nemen aan onderstaande bevraging ten laatste op zondag 7 februari 2021. 

Ze nemen de resultaten mee naar verschillende overlegfora en bezorgen ze ook aan de minister. 

 Alvast hartelijk dank!   

 

Naar de bevraging  

 

http://www.thefreeproject.net/
https://vcov.us17.list-manage.com/track/click?u=61c5007dfb98369682a9aec7b&id=44ba71daff&e=17c4aa8ab5

