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Onze laatstejaars latinisten hielpen op donderdagmiddag de eerstejaars Latijn met wat
tips & tricks om hun cursus te beheersen.
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Poëzieweek
 Met de gedichtendag op donderdag 27/1
ging de poëzieweek officieel van start. 

Heel wat ramen van de school werden
sierlijk voorzien van een vleugje poëzie en
de poëziepatrouille vuurde op donderdag
een sterk staaltje woordkunst af tijdens
de speeltijden. 

We motiveerden ook de leerlingen om
zelf hun creatieve pen boven te halen. 
We zijn namelijk op zoek naar een
schooldichter per graad. 

Aan de rode balie hebben we een
brievenbus voorzien voor de leerlingen
die het voelen kriebelen in hun vingers! De poëziepatrouille van woordkunstwacht

De poëziepostbus aan de rode balie

Prachtig werk van leerlingen uit het tweede jaar, gemaakt in de les
talenlab ter voorbereiding op de poëzieweek
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Wijziging in de maatregelen voor het onderwijs in de coronapandemie

Remediëring in januari 2022 : UITZONDERLIJK

De remediëringseindtoetsen zijn goed gestart op woensdag 26 januari.

Door de Corona-omstandigheden krijgen we echter heel wat vragen van leerlingen en ouders om, omwille van een
Covid-besmetting of quarantaine, een remediëringseindtoets te verplaatsen.

Om alle leerlingen die een remediëringseindtoets missen (woensdag 26 januari, zaterdag 29 januari, woensdag 2
februari, zaterdag 5 februari) de kans te geven deze alsnog te maken, voorzien we UITZONDERLIJK een extra
woensdagnamiddag, namelijk 16 februari, om twee gemiste remediëringseindtoetsen te maken.

Woensdag 16 februari : 
Beurt 1 : 13.30 – 15.00u (aanwezig om 13.15u aan nieuwe Ark-Anselma)
Beurt 2 : 15.30 – 17.00u (aanwezig om 15.15u aan nieuwe Ark-Anselma)

Opmerking : 
Er kunnen bijgevolg geen remediëringseindtoetsen verplaatst worden van bijvoorbeeld woensdag 26 januari naar
zaterdag 29 januari. Er is slechts één moment waarop een gemiste remediëringseindtoets kan afgelegd worden en
dit is op woensdag 16 februari.

De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de klas,
verdwijnt vanaf 27/1 in het basis- en secundair onderwijs. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog
overgegaan worden tot sluiting van een klas. 

Leerlingen secundair mogen bij een hoogrisicocontact binnen het gezin alleen naar school blijven komen als ze
gevaccineerd zijn (of in de afgelopen 5 maanden een besmetting doormaakten). Niet-gevaccineerden moeten in
dit geval in quarantaine, net als niet-gevaccineerde volwassenen in de maatschappij.

De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school
worden beschouwd als laagrisicocontacten, zowel bij leerlingen als bij onderwijspersoneelsleden. Volgens
dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten
de school wel door.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs besliste woensdag 26
januari 2022 over enkele aanpassingen van de quarantaineregels in het onderwijs. Die zijn nodig om het recht op
onderwijs én een gezonde leeromgeving te garanderen. Zowel in basis- als in secundair onderwijs blijft gelden: wie
symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie.

 Dit verandert er:

In het Sint-Lodewijkscollege hebben we deze noodremprocedure – in overleg met het CLB – slechts voor twee klassen
moeten toepassen. De leerlingen van deze twee klassen komen vanaf maandag 31 januari terug naar school, tenzij ze
individueel nog in isolatie of quarantaine moeten blijven.

De contactopsporing gebeurt door het contact tracing center in Brussel. De leerlingen die door hen gecontacteerd
worden, omwille van besmetting = positief testresultaat, moeten eraan denken om aan deze contact tracers ook hun
hoogrisicocontacten binnen de school te signaleren.

Blijf maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileer, draag mondmaskers vanaf 6 jaar en
beperk fysieke contacten.



Sint-Lodewijkscollege
Magdalenastraat 30 |  B-8200 Brugge |  050 40 68 40 |  www.sint-lodewijkscollege.be

Sint-Lodewijkscollege

Traditie en Toekomst

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!

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

