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Deze week kregen de leerlingen van de eerste graad op een interactieve en
creatieve manier gedichten te horen van woordkunstenaar Frank Degruyter.

MIDDAGACTIVITEITEN

VERVANGING BIJ AFWEZIGHEID VAN
EEN LEERKRACHT

BEZINNINGSDAGEN
VIERDES - VIJFDES - ZESDES

De middagactiviteiten gaan terug van start
Omdat de piek van deze coronagolf bijna achter de rug is,
werd besloten om de middagactiviteiten te hervatten. Zowel
dans, praesino, middagsport... gaan opnieuw van start. De
leerlingen kunnen voor de nodige info of planning bij de
verantwoordelijke leerkracht of opvoeder terecht.
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Vervanging bij afwezigheid van een leerkracht
Gezien de bijzondere situatie omwille van corona hebben we het systeem van de vervangingen tijdelijk moeten
aanpassen. Om misverstanden te vermijden, herinneren we jullie hieraan.
De directie beslist op welke manier de leerlingen opgevangen worden.
Er kan een vakopdracht, een toets, een vervangende les of een studie-uur zijn.
Leerlingen raadplegen altijd de vervangingsschermen.
Uitsluitend voor de 3e graad:
- Bij afwezigheid van een leerkracht het eerste of/en het laatste uur kan de directie toestemming
geven om later aan te komen of/en vroeger naar huis te gaan.
Deze uitzondering wordt aan de leerlingen meegedeeld:
- ofwel via een Smartschoolbericht de dag voordien
- ofwel via het vervangingsscherm onder de vermelding ‘Balie’
- ofwel via een persoonlijke communicatie vanwege mevrouw Onghenae, adjunct-directeur
In geen enkel geval mogen leerlingen zonder toestemming de school vroeger verlaten.

Bezinningsdagen vierdes – vijfdes – zesdes
We zijn blij dat we voor de leerlingen van vierdes, vijfdes en zesdes een of twee bezinningsdagen
kunnen organiseren. Het is zo belangrijk voor de klasgroep, voor de leerlingen zelf, voor de
verdiepende momenten …
We hebben ons wel nog een beetje moeten aanpassen aan de coronasituatie en hebben de
overnachtingen moeten weglaten. Zo hopen we een nieuwe piek in de besmettingen te
vermijden. We rekenen er ook op dat de leerlingen onderling niet afspreken om met groepjes zelf
een overnachting bij iemand thuis te regelen. Dat zou regelrecht ingaan tegen de voorzichtigheid
die wij gehanteerd hebben bij de organisatie van deze bezinningsdagen om de lesweek daarna zo
normaal mogelijk te kunnen laten plaatsvinden.
We wensen onze oudste leerlingen en hun begeleidende leerkrachten goede bezinningsdagen
toe!
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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!

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

