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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                    1 oktober 2021 

 

Foto: In het auditorium beluisterden onze tweedes een ervaringsdeskundige over gameverslaving 
 

1 Goed gezien! 

 

Zorg ervoor dat je GOED GEZIEN bent in het verkeer: 

draag fluohesje en maak dat je fietsverlichting werkt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Oudercontact op donderdag 28 oktober 

 
Op donderdag 28 oktober is er een eerste oudercontact tussen 16.40 en 20 u. 
- Als ouder(s) kan u een afspraak maken met de klassenleraar. 
- Afspraken zal u via Smartschool kunnen maken vanaf 23 oktober. U krijgt hierover nog extra 
informatie. (U kan nu dus nog geen afspraak maken.) 
- We voorzien de twee mogelijkheden: een contact op school of een online contact. De precieze 
verdeling zal u ook nog ontvangen. 
 

3 Nieuwe leerlingenkaart nodig? Eerst online opladen! 

 
Een leerling die een nieuwe leerlingenkaart nodig heeft, moet hiervoor 10 euro betalen.  
Dat bedrag wordt meteen afgehouden van de kaart. Leerlingen kunnen dit niet cash aan de balie 
betalen. Het opladen moet in dat geval eerst online (door de ouders) via Smartschool gebeuren. 
 
Een nieuwe leerlingenkaart aanvragen kan om 10 u. aan de balie op dinsdag, woensdag, donderdag 
en vrijdag. 
 

  



2 
 

4 Bevraging (VCOV in opdracht van minister Weyts) over de zomervakantie 

 

 Naar de bevraging  

 Beste ouder 
 
Vanaf het schooljaar 2022-2023 worden de 
schoolvakanties in Wallonië op een andere manier 
georganiseerd: de zomervakantie wordt ingekort en 
de herfst- en krokusvakantie worden verlengd. In 
Vlaanderen zijn er momenteel geen plannen om de organisatie van het schooljaar te 
veranderen. Minister Weyts wil wel weten of hier een draagvlak voor is. De VCOV gaat 
na hoe ouders hier tegenover staan. 
 
Je kan je stem laten horen tot en met zondag 17 oktober 2021. 
 
Na de herfstvakantie vind je de resultaten op onze website (bij de standpunten). We 
nemen ze mee naar de besprekingen in de Vlaamse Onderwijsraad en in andere 
adviesorganen waar dit thema aan bod komt. 
 
Alvast hartelijk dank!   
Het VCOV-team  

 

 

  

 

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 

- Over boekhouding, rekeningen …: aan Inge Van de Casteele 

- Algemene info: telefonisch via het onthaal (050 40 68 40) of via Smartschool aan de directie (B. 

Vandenberghe, G. Onghenae of A. Blontrock) 

Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf. Blijf gezond en houd jullie goed! 

 

 

 

 

 

https://vcov.us17.list-manage.com/track/click?u=61c5007dfb98369682a9aec7b&id=6617c7c6b0&e=03a57afbfb
https://vcov.us17.list-manage.com/track/click?u=61c5007dfb98369682a9aec7b&id=856452c224&e=03a57afbfb

