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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     21 mei 2021 

 
  Afbeelding: Op zaterdag 29 mei: KKA: Bestel nu je apero-box! 

 

1 Kleine KunstAvond (KKA) op 29 mei: KKA meets the masked teacher 

Beste ouder(s), leerling, leerkracht 
Op zaterdag 29 mei houden we de supereditie van de 

KKA MEETS THE MASKED TEACHER 
met heel wat lokaal leerlingentalent en 6 mysterieuze 'verborgen leerkrachten'. 
 
Om de virtuele versie van de KKA perfect te maken, bieden we met het praesidium apero-boxen aan 
die de zaterdagavond nog leuker kunnen maken. 
Dit mag je verwachten: 
* 3 soorten apero-boxen 
* 5 afhaalplaatsen in je buurt 
* de opbrengst gaat volledig naar het praesidium voor de aankoop van nieuw (buiten)speelmateriaal 
 
Bestellen kan tot 26 mei via events.sint-lodewijkscollege.be. 
Samen maken we er een top editie van! 
En mocht je dan toch die avond niet kunnen kijken, kan je misschien toch wel tijdens het weekend 
genieten van de praesidium-apero-box! 
Veel plezier en smakelijke groeten 

Het KKA-team 
Op het einde van deze Nieuwsbrief vinden jullie de affiches! 
Denk eraan om je apero-box(en) te bestellen … 
 
 

2 Nieuw in het college: vandalisme 

Beste ouders en leerlingen 
Het is nieuw in het college dat leerlingen hun eigen school en gezondheid beschadigen of zelfs 
vernielen!  
Enkele vaststellingen: in de jongenstoiletten van de derde graad worden schaamborden uit de muur 
gerukt en wandtegels stukgeslagen; de ontsmettingspompjes worden onklaar gemaakt, 
meegenomen en/of in de vuilnisemmers gedumpt; een lantaarnpaaltje op de nieuwe speelplaats van 
de derdes is losgerukt…..  
We hebben dat nog nooit meegemaakt.  
Door de band hebben we welopgevoede jongeren, waarvoor dank, beste ouders.  
Nu zien we een algemene plaag van wat in de psychologie genoemd wordt ‘Destruktionstrieb’, een 
fenomeen dat zich voornamelijk voordoet bij kleine kinderen.  
Heeft Corona nu ook gezorgd voor een psychologische regressie, terug naar de kindertijd? Wij hopen 
van niet. 

http://events.sint-lodewijkscollege.be/
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Wij voelen ons nu verplicht van de ontsmettingszuilen tijdelijk weg te nemen. Voortaan zullen de 
leerlingen zelf moeten zorgen voor de nodige middelen. Dit kan niet verder gaan, de schade van deze 
week alleen ramen wij op een kleine 5000 euro! Het is om beschaamd over te zijn. 
 

3 Digisprong 

De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor de digitalisering voor het onderwijs.  
Dit bestaat uit vier werven waaronder subsidies voor een laptop voor elke leerlingen, een 
expertisecentrum, ICT-nascholing, en steun om de digitale infrastructuur in de scholen te verbeteren. 
De scholen, zoals het college die reeds ver gevorderd waren in de digitalisering door de BYOD (bring 
your own divice), mogen vanaf september 2021 drie jaar lang een korting geven op de 
schoolrekening met het subsidiebedrag.  
Het totale subsidiebedrag wordt berekend op het aantal leerlingen van vorig schooljaar, wat nadelig 
is voor scholen die stijgen in leerlingenaantal. Op dit ogenblik kennen wij nog geen cijfers. In elk geval 
zal het toekomen aan de Schoolraad om het bedrag dat elke leerling krijgt, te bepalen. De financiële 
tegemoetkoming zullen wij met het Sint-Lodewijkscollege per trimester, gedurende drie schooljaren, 
in mindering brengen bij de schoolrekeningen. Dit zal gebeuren vanaf volgend schooljaar. De 
concrete informatie (bv. ook het precieze bedrag) volgt later nog! 
 

4 Eindtoetsen eerste graad 

De eindtoetsen voor eerstes en tweedes beginnen op  
- donderdag 17 juni (2 GRILAT),  
- vrijdag 18 juni (1 LAT en 2 LAT)  
- maandag 21 juni (1 MOD en 2 MOD)  
en eindigen op vrijdag 25 juni. 
 
(De sperperiode begint op 
- donderdag 10 juni (2 GRILAT) 
- vrijdag 11 juni (1 LAT en 2 LAT) 
- maandag 14 juni (1 MOD en 2 MOD).) 
 
Het rapport krijgen de leerlingen op woensdag 30 juni.  
Op woensdag 30 juni zal er ook gelegenheid tot oudercontact zijn. 
 

5 Eindtoetsen tweede graad 

De eindtoetsen voor derdes en vierdes beginnen op 
- woensdag 16 juni (3 GRILAT en 4 GRILAT) 
- donderdag 17 juni (3 + 4 alle andere richtingen)  
en eindigen op vrijdag 25 juni. 
 
(De sperperiode begint op 
- maandag 7 juni (3 GRILAT en 4 GRILAT) 
- dinsdag 8 juni (3 + 4 alle andere richtingen).) 
 
Het rapport krijgen de leerlingen op woensdag 30 juni.  
Op woensdag 30 juni zal er ook gelegenheid tot oudercontact zijn. 
 

6 Eindtoetsenperiode derde graad 

(Deze data stonden al in de vorige Nieuwsbrief en zijn niet gewijzigd.) 
 
Vijfdes: 
- sperperiode vanaf woensdag 2 juni 
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- 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  
 

7 Solidariteitsproject vzw AndA 

We hebben dit schooljaar ook niet echt werk kunnen maken van grote acties voor ons 
solidariteitsproject voor vzw AndA in Mongolië. 

Maar … Tussen 1 en 7 juni komt er toch en zeker nog 1 grote actie!  
We verklappen nu al: een actie voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten.  
Meer in volgende Nieuwsbrief … 
 

8 Op tijd komen … 

De leerlingen moeten om 8.20 u. en om 13.30 u. aan de les kunnen beginnen.  
Dit betekent dat ze om 8.17 u. en om 13.27 u. in het gebouw moeten zijn … 
We stellen vast dat het aantal laatkomers toeneemt …  
Graag op tijd vertrekken zodat je op tijd aankomt op school! 
 

9 Leerlingen van de derdes: Fietsenstalling = kant voetbalveld 

 
De circulatie en de speelplaatsen veranderden. Alles loopt vlot en iedereen vindt zijn plaats. 
Een correctie moet nog gebeuren: de leerlingen van de derdes die met de fiets komen, moeten hun 
fiets stallen in de fietsenstalling aan de kant van het voetbalveld. Daar is wel voldoende plaats. 
Dank je wel! 
 

10 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! 
 

11 Meegedeeld: Flyer van VZW CodeFever 

Bij de balie (in de deur met alle boekjes en flyers) zijn er flyers van VZW CodeFever ter beschikking. 
VZW CodeFever is een STEM-Academie die kinderen van 8 tot en met 15 jaar wil leren 
programmeren. 
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In de flyer vind je de info over de lessenreeks die start op zaterdag 25 september. 
In Brugge werkt CodeFever samen met Hogeschool VIVES – Campus Brugge. 
contact: info@codefever.be  
 

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@codefever.be
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