NIEUWSBRIEF

Sint-Lodewijkscollege

15 oktober 2021

Afbeelding: uit de lessen Beeld in het eerste jaar: zelfportretten

1 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.
- Wie met het CLB een afspraak wenst te maken, stuurt aan Mélanie Lampaert een
Smartschoolbericht.

2 Gebruik cafetaria
Tussen de middag is de cafetaria toegankelijk voor:
- de leerlingen van de derde graad
- de leerlingen van de tweede graad : voor wie aan de balie reserveerde voor de middagsport, een
pasje kreeg en zich ook eerst omgekleed heeft
(Dus zeker NIET voor leerlingen van de eerste graad!)

3 Data eindtoetsen december 2021
Dit zijn de data voor de eerste eindtoetsenperiode.
We geven deze data onder voorbehoud. Er kunnen nog altijd (kleine) wijzigingen nodig zijn.
De start van de eindtoetsen is ook afhankelijk van de studierichting, en verschilt dus binnen een jaar.
Voor de eindtoetsenperiode is er telkens een sperperiode waarin leerlingen de tijd krijgen om zich te
organiseren en een laatste voorbereiding te treffen voor de eindtoetsen
Na elke eindtoetsenperiode zijn er enkele dagen waarin de klassenraden samenkomen, waarop
leerlingen hun rapport komen ophalen en waar er gelegenheid is tot feedback.
(GRILAT is ook CLIL-GRILAT, LAT is ook CLIL-LAT, MOD is ook MOD-S, CLIL-MOD en CLIL-MOD-S.)
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december 2021 sperperiode vanaf
eerstes

tweedes

1 LAT ma 6
december
1 MOD di 7
december
2 GRILAT do 2
december
2 LAT vr 3 december
2 MOD ma 6
december

derdes
vierdes
vijfdes
zesdes

di 30 november
di 30 november
ma 29 november
ma 29 november

Week van 20 december
ma 20 + di 21 december
wo 22 december

do 23 december
vr 24 december

eindtoetsen vanaf
1 LAT ma 13
december
1 MOD di 14
december
2 GRILAT do 9
december
2 LAT vr 10
december
2 MOD ma 13
december
do 9 december
do 9 december
wo 8 december
wo 8 december

eindtoetsen tot en met
vrijdag 17 december

vrijdag 17 december

vrijdag 17 december
vrijdag 17 december
vrijdag 17 december
vrijdag 17 december

klassenraden
De leerlingen zijn vrij.
kerstevocatie
rapport
feedback bij de vakleerkrachten
15.30 – 19 u. oudercontact
update leerlingendossiers +
De leerlingen zijn vrij.
update remediëringstrajecten
+ verwerking feedback

4 Oudervereniging Sint-Lodewijkscollege
We stellen dit jaar opnieuw onze oudervereniging samen.
Het doel van onze oudervereniging:
- 3x per jaar samenkomen in een vergadering
- schoolgebonden thema’s bespreken in dialoog met directie en/of stafmedewerkers
- ondersteunen bij de grote activiteiten voor leerlingen en/of ouders

Samenstelling: ouders van huidige leerlingen (eerstes tot en met zesdes)
Interesse?
Geef voor de herfstvakantie uw naam door aan directeur Bert Vandenberghe.
Van harte welkom!

2

5 Verplicht Verlicht
Nu de donkere dagen opnieuw aan de deur staan is
zichtbaarheid in het verkeer zeer belangrijk.
Daarom lanceert de gouverneur bijgaand filmpje om de
schoolgaande jeugd, leerkrachten en ouders daarop te
wijzen. Het filmpje wordt ook op Focus uitgezonden
tijdens de week van 24 oktober en de week van 10
november.
https://youtu.be/z9wabqn79z4
Hou ook de facebookpagina in de gaten!
https://www.facebook.com/asgouverneurwvl .

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!
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