
Deze week hielden we een schaaktoernooi . Vandaag vond de finale plaats op het grote schaakbord op de
speelplaats. Proficiat aan de winnaar Jorre Azou (5H) en tweede plaats Victor Vermeulen (4G)!
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Vanaf dinsdag 7 december is er geen middagstudie meer mogelijk

voor leerlingen van eerstes, tweedes, derdes en vierdes omdat de

leerlingen van vijfdes en zesdes dan starten met hun

eindtoetsenperiode.

De leerlingen van vijfdes en zesdes kunnen wel in de leeszaal

studeren, maar enkel na reservatie via het weekrooster.
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Middagstudie

MIDDAGSTUDIE

EINDTOETSEN DERDE GRAAD:

OPENINGSUREN LEESZAAL 

 

EINDTOETSEN DERDE GRAAD:

RICHTLIJNEN NAMIDDAGSTUDIE IN DE

LEESZAAL

 

Eindtoetsen derde graad: 
Openingsuren leeszaal 

De leeszaal is
uitsluitend open voor
de leerlingen van de
derde graad.

 
 
 
 



Sint-Lodewijkscollege

Traditie en Toekomst

via weekrooster via “middagstudie” (ten laatste de dag voordien tot 24u).

Niet ingeschreven = Geen toegang.

Beurt 1: BEGIN om 12u30-15u30: Je blijft deze beurt volledig.

Beurt 2: vanaf 15u30 tot einde. Hier mag je vrij vertrekken op het tijdstip naar keuze.

Mondmasker verplicht.

Telkens een plaats tussen en niet recht tegenover elkaar zitten.

Eigen materiaal meebrengen: BYOD, koptelefoon, laders,...

Plaats ontsmetten vóór je begint.

horen in de vestiaire en aan de kapstok.

niet toegelaten.

Enkel individueel en in stilte werken! 

NIET toegelaten!

Praten en heen & weer lopen zijn storend gedrag en wordt niet getolereerd. 

Afprinten & kopiëren van documenten : Niet in de leeszaal. Dit gebeurt enkel aan het

kopieertoestel bij de RODE BALIE. 

Wie zich niet houdt aan deze regels kan hierdoor de toegang tot de bib ontzegd worden tijdens

de ganse duur van de examenperiode.

Alleen de gelijkvloerse verdieping en de ruimte in het midden van de leeszaal worden gebruikt.

Het aantal plaatsen is dus beperkt.

Reservatie:

Coronamaatregelen: 

Rugzakken, boekentassen & jassen:

Eten, drinken & kauwgom : 

Groezelruimte: 

Computerspelletjes:

Eindtoetsen derde graad: Richtlijnen namiddagstudie in de leeszaal
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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)

Wie contact wil opnemen, kan altijd via Smartschool een bericht sturen. 
 

CONTACT

Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf. 
Blijf gezond en houd jullie goed!
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https://www.facebook.com/SintLodewijkscollege
https://www.instagram.com/sintlodewijkscollegebrugge/
https://sint-lodewijkscollege.be/nl
https://sint-lodewijkscollege.smartschool.be/login
https://sint-lodewijkscollege.smartschool.be/login

