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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                    11 juni 2021 

 
Afbeelding: Verrassing! Dinsdag 8 juni: Hulde aan directeur K. Seynaeve 

 

1 Alle materiaal mee naar huis! 

Bericht voor ALLE leerlingen 

Wanneer voor jou de eindtoetsen starten, moet je zelf zorgen dat je al je materiaal meeneemt naar 
huis. Er mag helemaal niets achterblijven in je locker, in de kast, in de klaswasmand (gymkledij) … 

Zorg ervoor dat je hele klaslokaal en de kapstokken in de gang leeg zijn. 

Breng hiervoor eventueel een grotere tas mee! 

 

2 Gevonden materiaal 

We stallen aan de balie het gevonden materiaal uit vanaf maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni. 

 

3 Voor de tweede graad: Studiebeurt tijdens de eindtoetsenperiode 

 
Leerlingen van de tweede graad die in hun eindtoetsenschema een studiebeurt hebben, moeten niet 
aanwezig zijn op school. Je komt dus ofwel later aan (tegen 10.15 u.) of je gaat vroeger naar huis 
(om 10 u.) 
(Voor wie omwille van de namiddagstudie toch op school moet blijven, voorzien we een studieplek 
tussen 10.20 en 12 u. Gelieve als ouder met een Smartschoolbericht adjunct-directeur A. Blontrock 
op de hoogte te brengen voor woensdag 16 juni.) 
 
Leerlingen van de eerste graad die een studiebeurt hebben, moeten wel op school blijven. 
 

4 Eerste en tweede graad: Namiddagstudie tijdens de eindtoetsen? 

 
Geachte ouders van leerlingen in de eerste en tweede graad, we vragen u om voor maandag uw 
kind(eren) in te schrijven voor de namiddagstudie in de eindtoetsenperiode, mocht u dat nog niet 
gedaan hebben. 
We kunnen dan onze organisatie hiervoor afronden. 
 
Voor leerlingen in de derde graad vindt de namiddagstudie plaats in de leeszaal. De informatie over 
het reserveren van een plaats en de tijdstippen vinden jullie in de vorige Nieuwsbrief (4 juni). 
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5 Belangrijk voor de leerlingen die volgend schooljaar niet 

in Sint-Lodewijkscollege ingeschreven blijven 

 
2.1 Laptop 

Leerlingen die volgend schooljaar naar een andere school gaan én die een laptop huren bij Signpost 

kunnen (maar moeten dus niet) hun huurcontract stopzetten en de laptop indienen op school. Er 

moet dan een formulier ingevuld worden en doorgestuurd naar Signpost. De domiciliëringsopdracht 

wordt dan ook gestopt. (Het formulier zal je aan de balie kunnen krijgen.) 

Deze leerlingen leveren de laptop en het formulier in aan de balie, ten laatste op woensdag 30 juni. 

Meer info bij mijnheer Verbeke. 

2.2 Leerlingenkaart/Betaalkaart 

Het saldo van de kaart kan terugbetaald worden via overschrijving. Wie dat wenst, stuurt aan 

mijnheer Verbeke een bericht in Smartschool met het rekeningnummer waarop kan terugbetaald 

worden. De kaart zelf moet niet ingediend worden. 

 
 

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! 

 

Afbeelding: Succes voor alle leerlingen die volgende week met hun eindtoetsen beginnen: 

alle derdes en vierdes, en ook de leerlingen van 2 GRILAT, 2 LAT en 1 LAT. 


