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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     19 maart 2021 

   
Afbeeldingen: Fabeldieren (tweedes, lessen Beeld) 

 

1 Rapport eerste en tweede graad donderdag 1 april 

De leerlingen van eerstes tot en met vierdes komen op donderdagnamiddag 1 april naar school om 
hun rapport op te halen. 

Via Smartschool zullen de leerlingen verwittigd worden wanneer ze op school 
verwacht worden: zij ontvangen het afspraakuur waarop ze op school 
moeten zijn.  
(De ouders krijgen hetzelfde bericht ter informatie.) 
De leerlingen mogen niet vroeger op school aanwezig zijn en moeten ook 
onmiddellijk terug naar huis nadat ze bij de klassenleraar hun rapport 
gekregen hebben. 

 
 

2 Oudercontact  eerste en tweede graad vrijdag 2 april 

Op vrijdag 2 april (16-20 u.) is er gelegenheid tot oudercontact voor de ouders van de 
leerlingen van eerstes, tweedes, derdes en vierdes. 
Dit oudercontact zal digitaal verlopen: via Smartschool.  
De leerlingen ontvangen het rapport op donderdag 1 april in de namiddag of de 
vooravond. 
In Smartschool (Skore) kan u op donderdag 1 april vanaf 19 u. het rapport van uw 
zoon/dochter raadplegen. 
 
U kan als ouder een afspraak maken voor dit oudercontact. Vanaf maandag 29 maart om 19 u. tot en 
met vrijdag 2 april om 12 u. kan u via Smartschool bij een of meer vakleerkrachten een afspraak 
boeken. 
 
Wie een afspraak wenst te maken met het CLB neemt via Smartschool rechtstreeks contact op met 
mevrouw Mélanie Lampaert. Zij zal op uw bericht antwoorden. 
 

3 Week van 29 maart: Geen warme maaltijden en geen belegde broodjes 

In de week van 29 maart voorzien we op school GEEN warme maaltijden en GEEN belegde broodjes. 
De cafetaria zal wel open zijn voor de leerlingen van de derde graad die hun lunchpakket 
meebrengen. 
 

4 Correctie voor de leerlingen van vijfdes en zesdes i.v.m. maandag 29 maart 

Omwille van gewijzigd besluit van de minister: 
In tegenstelling tot ons bericht in een vorige Nieuwsbrief zullen de leerlingen van vijfdes en zesdes op 
maandagvoormiddag 29 maart niet aanwezig mogen zijn op school. Zij krijgen dan online lessen. 
Vanaf maandagnamiddag 29 maart tot en met vrijdag 2 april zijn er voor hen wel fysieke lessen op 
school. 
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5 Week van 22 maart: Bericht voor vijfdes en zesdes 

Als je in de week van 22 maart, waarin jullie in de namiddagen les hebben op school, voor het 5e 
lesuur vervanging hebt, dan hoef je pas tegen het 6e lesuur (14.20 u.) naar school te komen. 
Een paar leerkrachten zijn namelijk afwezig in deze week. 
Raadpleeg je eigen weekrooster hiervoor aub. Als je twijfelt, neem je telefonisch contact op met de 
school. 
 

6 Inhalen van gemiste eindtoetsen in eerste en tweede graad 

De leerlingen die omwille van ziekte, quarantaine of een andere  reden een of meer eindtoetsen 
gemist zullen hebben, zullen deze eindtoetsen moeten inhalen in de week voor de paasvakantie, 
vanaf dinsdag 30 maart. 
De precieze regeling zal op het einde van volgende week (25 of 26 maart) meegedeeld worden. 
 

7 Avondstudie na de paasvakantie 

Meteen na de paasvakantie is er GEEN avondstudie op maandag 19 en dinsdag 20 april.  
Er is opnieuw avondstudie vanaf donderdag 22 april. 
 

8 De Lijn: Examendienstregeling maart-april 2021 

De Lijn meldt: De concrete examendienstregeling kan je raadplegen in de 
routeplanner op delijn.be. 
Deze aangepaste  busregeling voor de examenperiode loopt van 18 maart tot en 
met 2 april.  

 
 

 

9 Verkoop computers 

Onze school wordt omgevormd tot een laptopschool met als gevolg dat wij onze computerlokalen 
ontmantelen. 
In deze coronatijd, waar de noodzaak tot het hebben van een extra computer goed van pas kan 
komen, hebben wij besloten om onze computers niet af te voeren. 
Wij hebben 2 modellen en deze willen we voor een zacht prijsje verkopen voor 30€ of 50€ per stuk, 
afhankelijk van het model. 
Elk model wordt geleverd met een beeldscherm, toetsenbord, muis en Windows 10 geïnstalleerd en 
Office Home. Heb je een schoollicentie van Microsoft Office 365 dan kan je de Office Home 
uitbreiden naar Office 365 Pro. 
Alle computers zijn in werkende staat en getest. Er zijn wat kleine visuele beschadigingen, maar als 
deze niet voldoen aan de verwachtingen, dan mag u afzien van de aankoop of deze terugbrengen 
binnen de week nadat u deze hebt getest. 
  
De voorraad is beperkt tot 80 stuks, ongeveer de helft van elk model.  
De uiterste besteldatum is 24 april 2021. 
  
U kan de bestelling via dit formulier plaatsen, en u zal nog een bericht ontvangen wanneer u het 
toestel kan afhalen. 
Hebt u specifieke vragen, dan kan u altijd contact opnemen via e-mail : ict@sint-lodewijkscollege.be 
 

  

https://forms.office.com/r/KWNdiyjZwu
mailto:ict@sint-lodewijkscollege.be
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10 Paasvakantie 

De school zal gesloten zijn vanaf 3 tot en met 18 april.  

Het Vrij CLB De Havens is open van 12 tot en met 16 april van 

8.30 u. tot 16.30 u. (Op vrijdag 16 april tot 16 u.) Bij voorkeur 

op afspraak: 050 440 220 of info@vrijclbdehavens.be.  

 

11 Inzamelen plastic doppen en deksels 

Van flessen, brikverpakkingen, wasproduct, bokalen … zamelen we op school nog 
altijd de plastic doppen/deksels in.  
Graag afgeven aan de balie, ter attentie van mevrouw Katty Moors, verpakt in een 
tas of een doos. 
We steunen zo de projecten van blindegeleidehonden! 
 

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:info@vrijclbdehavens.be

