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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     12 mei 2021 

 
  Foto: De vierdes waren op 30 april in Zeebrugge voor hun activiteitendag 

 

1 Eindtoetsen eerste en tweede graad 

 
De eindtoetsen voor eerstes, tweedes, derdes en vierdes eindigen op vrijdag 25 juni. 
(De startdatum is afhankelijk van de richting en het jaar. We werken de eindtoetsenplanning af en 
bezorgen de startdatum ook zo snel mogelijk.) 
Het rapport krijgen de leerlingen op woensdag 30 juni.  
Op woensdag 30 juni zal er ook gelegenheid tot oudercontact zijn. 
 

2 Eindtoetsenperiode derde graad 

Vijfdes: 
- sperperiode vanaf woensdag 2 juni 
- eindtoetsen: vrijdag 11 juni tot en met dinsdag 22 juni 
- rapport op woensdag 30 juni  
 
Zesdes: 
- sperperiode vanaf dinsdag 1 juni 
- eindtoetsen: donderdag 10 juni tot en met maandag 21 juni 
- rapport op donderdag 24 juni  
- afscheid op vrijdag 25 juni  
 

3 Nieuwe leerlingen? 

 
Nieuwe leerlingen kunnen op de website alle info vinden over de studierichtingen in het Sint-
Lodewijkscollege. Daar is ook een virtuele rondleiding op school.  We geven er ook andere 
informatie, o.a. over de leerlingenbegeleiding, over de individuele trajecten, over onze aanpak … 
 
Op zaterdag 5, 12 en 19 juni is er in de voormiddag ook nog gelegenheid om tot een individuele 
rondleiding op school of tot inschrijving op school. Kandidaat-leerlingen en hun ouders maken 
hiervoor een afspraak via de website: Boek een Bezoek. 
 
Inschrijven kan altijd via de website of op afspraak op school. 
 
Mochten jullie kandidaat-leerlingen kennen, geef dan zeker deze gegevens door! 
Wie weet mogen we binnenkort een broer of zus, een buurmeisje of –jongen, iemand van jullie 
familie of vriendenkring verwelkomen! 
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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! 

 

 


