
Hoog bezoek in het college! Sinterklaas en zijn hulppieten wensten iedereen veel succes voor 
de aankomende examens. Hij liet ook weten dat alle leerlingen heel flink geweest zijn dit jaar.
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Dank je wel voor alle producten die onze leerlingen hebben

meegebracht voor de Kaba, Poverello en MamaStart. Via het

Project Armoede heeft onze school in deze Adventstijd en via deze

organisaties opnieuw heel wat mensen kunnen helpen.

Bij MamaStart bv. maakte Nele Lombaerts kerstpakketten voor

de mama’s. 
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Eindtoetsen 
De meeste leerlingen zijn al volop bezig met de eindtoetsen.
We wensen hen allemaal goede eindtoetsen toe. 
Onze eerstes starten op maandag of dinsdag. 
Ook voor hen zullen we duimen. Het is hun eerste
eindtoetsenperiode in de middelbare school. Doe het goed!

 
Veel succes!

Op woensdag 22 december komen de leerlingen op school hun rapport ophalen bij de

klassenleraar. Voor de precieze afspraak zal de klassenleraar de leerlingen, en de ouders

natuurlijk, nog verwittigen.

Na het rapport is er voor een aantal leerlingen feedback bij een of meer vakleerkrachten.

Afhankelijk van de cijfers en de bespreking op de klassenraad zal de klassenleraar op het rapport

noteren of een leerling verplicht naar een of meer vakleerkrachten moet gaan. 

Omwille van de coronamaatregelen en om de contacten te beperken, zullen we de uitgebreide

feedback moeten uitstellen naar de eerste les(sen) en eerste dag(en) van het tweede

trimester/semester. Op woensdag 22 december zijn er enkel afspraken voor de leerlingen die

remediëring moeten krijgen (tweede en derde graad) en voor de leerlingen van de eerste graad die

verplicht, nog voor de vakantie, bij een of meer vakleerkrachten zullen moeten langsgaan.

Woensdag 22 december: Rapport en Feedback

Donderdag 23 december 2021: Oudercontact

Het oudercontact op donderdag 23 december zal online plaatsvinden tussen 15.30

en 19 u.

- Vanaf zondag 19 december (tot donderdag 23 december om 12 u.) zal u als ouder

via Smartschool een afspraak kunnen maken met een of meer vakleerkrachten en

met de klassenleraar.

Op Smartschool zal een filmpje en een handleiding staan met info over het maken

van de afspraken en over het verloop van de online gesprekken.

- Voor KLb (onze eigen Kern Leerlingenbegeleiding) kan u voor een afspraak

terecht bij de coördinator, mevrouw Nele Vanneste, voor leerlingen van alle jaren.

U kan voor het KLb ook een afspraak maken bij mijnheer Wouter Demuyt,

mijnheer Gert-Jan Vandenbussche en mevrouw Lien Crommelinck.

- Voor het CLB kan u ook via Smartschool een afspraak maken bij mevrouw

Mélanie Lampaert. U kan haar ook een Smartschoolbericht sturen om een

afspraak te maken, eventueel voor in de kerstvakantie. (Het CLB is open 

op 5, 6 en 7 januari 2022, ook telkens op afspraak.)
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De afgelopen weken deden we met zijn allen – leerlingen en leerkrachten – ons uiterste

best om op school in alle veiligheid de lessen te kunnen blijven organiseren. 

Vanaf volgende week komen in alle lokalen ook CO2-meters om een goede luchtkwaliteit te

kunnen garanderen. We deden al een aantal testen in verschillende klassen. Daaruit blijkt

dat we met de deuren open en het raam op een kier al een hele grote stap in de goede

richting zetten. 

De parking voor de school
Een voorzichtige vraag om ervoor te zorgen dat op de parking vooral de

voetgangers en de fietsers, maar ook de auto’s, telkens voldoende doorgang

hebben.

We waarderen elke inspanning voor de verkeersveiligheid en voor zo vlot

mogelijk verkeer.

CO2-meters in de klassen

Vrijdag 24 december + Kerstvakantie

De school sluit op vrijdag 24 december om 12 u. de deuren.

In de kerstvakantie is de school enkel open op vrijdag 7 januari

(9.30-12 u.) en op zaterdag 8 januari (9.30-12 u.), telkens op

afspraak. U kan een afspraak maken na een mailbericht via

directie@sint-lodewijkscollege.be. 

Op maandag 10 januari om 8.20 u. begint dan het tweede

trimester/semester.

mailto:directie@sint-lodewijkscollege.be
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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

