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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     5 maart 2021 

 

Foto : Your Feelings Are Valid (Zeg hoe jij je voelt)  
De leerlingen van 6 HUM polsten op 26 februari en 1 maart via de gekleurde duimen naar de 

gevoelens van hun medeleerlingen  
 

1 Info studiekeuze na eerste jaar 

Tussen 8 en 19 maart ontvangen de leerlingen van het eerste jaar tijdens een lesuur de info 
over de studiekeuze na het eerste jaar.  
De ouders ontvangen deze info op vrijdag 19 maart via een apart Smartschoolbericht.  
Op het groeirapport van het tweede trimester zullen jullie het studiekeuzeadvies van de 
klassenraad terugvinden. 
Definitieve inschrijving voor het tweede jaar zal moeten gebeuren tussen 21 en 30 juni 2021, via 
Smartschool. 
 

2 Info studiekeuze na tweede jaar 

Op dinsdag 9 maart (P-uur) ontvangen de leerlingen van het tweede jaar de info 
over de studiekeuze voor de tweede graad.  
De ouders kunnen via www.stlod.be de webinar volgen op dinsdagavond 9 maart 
om 19.30u. We voorzien mogelijkheid tot vragen stellen. Wie die avond niet 
aanwezig kan zijn, kan vanaf 10 maart op de website terecht om alles te 
herbekijken.  
Er komt nog een Smartschoolbericht met het verloop van het studiekeuzeproces.  

Op het groeirapport van het tweede trimester zullen jullie het studiekeuzeadvies van de klassenraad 
terugvinden. 
Definitieve inschrijving voor het derde jaar zal moeten gebeuren tussen 21 en 30 juni 2021, via 
Smartschool. 
 

2 Eindtoetsen eerste en tweede graad 

De leerlingen van de eerste en tweede graad hebben eind maart hun tweede 
eindtoetsenperiode. 
Alle eindtoetsen vinden plaats in de voormiddag: 8.20- 12 u.  
De eerste beurt duurt van 8.20 tot 10 u., de tweede beurt van 10.20 tot 12 u. 

START EINDTOETSEN start van de eindtoetsen eind van de eindtoetsen 

eerstes 1 (CLIL-)LAT dinsdag 23 maart maandag 29 maart 12 u. 

1 (CLIL-)MOD  
1 (CLIL-)MOD-S 

woensdag 24 maart 

tweedes 2 (CLIL-)GRILAT  vrijdag 19 maart 

2 (CLIL-)LAT maandag 22 maart 

2 (CLIL-)MOD  
2 (CLIL-)MOD-S 

dinsdag 23 maart 

derdes 3 (CLIL-)GRILAT  dinsdag 23 maart 

http://www.stlod.be/
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3 (CLIL-)LAT 

3 (CLIL-)WETwis5 
3 HUM 
3 (CLIL-)ECO 

woensdag 24 maart 

vierdes alle vierdes woensdag 24 maart 

 
Een studiebeurt tijdens de eindtoetsenperiode? 
 
- Enkele klassen van de tweedes hebben tijdens de eindtoetsenperiode een studiebeurt op 
school. De leerlingen brengen het nodige studiemateriaal mee en studeren in de klas tot 12 
u. 
- De leerlingen van de derdes en de vierdes die tijdens de eindtoetsenperiode een 
studiebeurt hebben, zullen niet op school aanwezig zijn. Derdes en vierdes komen in dat 
geval pas naar school tegen 10.20 u. of vertrekken al naar huis om 10 u. (Kijk goed na 
wanneer de studiebeurt staat: eerste of tweede beurt?) 

 
 

3 Namiddagstudie tijdens de eindtoetsen eerste en tweede graad 

Vanaf de namiddag vóór de eerste eindtoets vallen de lessen weg. Dan is er ‘blokverlof’.  
De leerlingen studeren ’s namiddags thuis of op school voor de eindtoetsen. 
 

START BLOKVERLOF 

eerstes 1 (CLIL-)LAT maandagnamiddag 22 maart 

1 (CLIL-)MOD  
1 (CLIL-)MOD-S 

dinsdagnamiddag 23 maart 

tweedes 2 (CLIL-)GRILAT  donderdagnamiddag 18 maart 

2 (CLIL-)LAT maandagnamiddag 22 maart,  
let op: eindtoetsen starten op maandagvoormiddag 22 maart 

2 (CLIL-)MOD  
2 (CLIL-)MOD-S 

maandagnamiddag 22 maart 

derdes 3 (CLIL-)GRILAT  
3 (CLIL-)LAT 

maandagnamiddag 22 maart 

3 (CLIL-)WETwis5 
3 HUM 
3 (CLIL-)ECO 

dinsdagnamiddag 23 maart 

vierdes alle vierdes dinsdagnamiddag 23 maart 

 
- De leerlingen van eerstes tot en met vierdes kunnen tijdens de 
eindtoetsenperiode op school studeren.  
Ouders schrijven hun zoon/dochter hiervoor in via Smartschool:  
Inschrijven middag/studie: Keuze voor de examenperiodes 
Voor de organisatie is het belangrijk dat we voor 15 maart weten hoeveel 
leerlingen in de namiddagstudie aanwezig zullen zijn. Inschrijven: voor 15 
maart AUB. 
 
- Namiddagstudie eerstes: 13-15 u. 
Namiddagstudie tweedes, derdes en vierdes: 13-16 u.  
De lokalen worden later meegedeeld. 
 
- Laptopgebruik in de namiddagstudie: De leerlingen kunnen bij het begin van elk studie-uur telkens 
10 minuten de laptop gebruiken. Daarna zal de opvoeder met toezicht vragen de laptop te sluiten en 
weg te bergen zodat er voldoende aandacht en tijd is voor het studiewerk. We streven er zo naar om 
zoveel mogelijk efficiëntie te bereiken: zowel voor raadplegen van leerstofopgaves en 
correctiesleutels op de laptop als het inoefenen en memoriseren van de leerstof. 
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4 Rapport eerste en tweede graad 

 
Op donderdag 1 april krijgen de leerlingen van eerstes tot en met vierdes hun groeirapport. 
Zij komen daarvoor naar school. De concrete afspraak, het precieze tijdstip, zal door de klassenleraar 
meegedeeld worden aan de leerlingen. 
 

Voor de eerste graad (eerstes + tweedes) tussen 15.30 u. en 17 u. 

Voor de tweede graad (derdes + vierdes) tussen 16.45 u. en 18.15 u. 

 
Voor eerstes, tweedes en vierdes zal op het rapport van het tweede trimester ook het advies van de 
klassenraad i.v.m. de studiekeuze voor volgend schooljaar te vinden zijn. 
Vanaf 19 u. op donderdag 1 april zal het rapport ook zichtbaar zijn via Skore in Smartschool. 
 
Voor het online oudercontact op vrijdag 2 april (tussen 16 u. en 20 u.) bezorgen we binnenkort nog 
extra informatie. 
 

5 Lesuren voor leerlingen tweede en derde graad in de weken 

met digitale lessen thuis 

Ter herinnering:  In 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 

 
 

6 Derde graad: 18 maart – 3 april 

De leerlingen van vijfdes en zesdes hebben les tot en met vrijdag 3 april. Voor hen zijn er geen 
eindtoetsen. 
Let op: Vanaf 22 maart wijzigt het week/week-systeem en kunnen we onze vijfdes en zesdes meer 
lessen op school laten volgen. 
(Omwille van de eindtoetsen van eerste en tweede graad.) 
 

week 
van 

vijfdes zesdes 

8 maart digitale lessen thuis op school 

15 maart op school digitale lessen thuis 

22 maart elke voormiddag: digitale lessen thuis 
namiddagen: op school 

elke voormiddag: digitale lessen thuis 
namiddagen: op school 

29 maart 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 
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7 Toegang kant voetbalveld 

 
Voor de leerlingen van de eerstes: Als er ’s morgens (rond 8 u.) of ’s middags 
(rond 13.15 u.) teveel vrachtwagens naar de bouwwerven moeten kunnen 
doorrijden, zal deze ingang niet toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.  
Volg nauwkeurig de instructies van de opvoeders wanneer je langs de andere 
ingang (kant spoorweg) naar binnen moet komen! 

 
 

8 De winnaars van de FLUO-actie: GOED GEZIEN! 

Jasper de Leener ui 1C won de hoofdprijs: een waardebon van 100 euro.  
Penelope Speybrouck (2D), Maxim Steeland (2E), Lili-Marie Hungenaert (2A), 
Tiboud Manhaeghe (1E) en Eléonore Cannaert (1F) wonnen elk een waardebon 
van 20 euro. 

Proficiat allemaal! 
 

 
 

9 Ter informatie: Roeikamp KRB in paasvakantie 

Voor leerlingen eerste en tweede graad: Roeikamp 6-9 april 2021 
Organisatie: KRB: Koninklijke Roeivereniging Brugge 
Contact en info: roeikamp@krbrugge.be 
Connectie met de school: Leerlingen, oud-leerlingen, ouders en collega’s zijn lid van bestuursorgaan 
en/of roeiteams 
 

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! 

mailto:roeikamp@krbrugge.be

