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         11/03/2021 

Mededeling nr:DIR 2021/10 

 

Aan: alle leerlingen en hun ouders 

 

Betreft:  organisatie van de lessen en de evaluatie van 16 november tot 18 december 

              

Beste leerlingen en ouders, 

Sorry dat ik jullie stoor in de vakantie maar ik wil jullie nu al laten weten hoe wij vanaf 16 november 

de school weer zullen opstarten. Door de maatregelen van de regering zal de herfstvakantie verlengd 

worden tot en met zondag 15 november. Nadien schakelen de leerlingen van de tweede en de derde 

graad over naar halftijds afstandsonderwijs. Omdat er voor de kerstvakantie nog maar vijf lesweken 

overblijven, willen wij die zo goed mogelijk benutten en korten wij de periode voor evaluatie en 

rapportering in tot één week, vlak voor de kerstvakantie.  

Wat betekent dat in de praktijk? 

1. Eerste graad 

Voor de eerste graad verandert er niets. Zij blijven voltijds in contactonderwijs en ook de 

examenperiode blijft behouden. 

2. 2de en 3de graad Dans 

Voor hen zal het afstandsonderwijs niet met afwisselende dagen georganiseerd worden omdat veel 

leerlingen uit  de dansafdeling op het internaat logeren. Wij kennen momenteel de voorwaarden 

voor de danslessen nog niet, daar zal ook veel van afhangen. Wij proberen in elk geval  de dagen 

contactonderwijs aansluitend te organiseren. In de laatste week zijn maandag, dinsdag en woensdag 

evaluatie dagen. Dat kan zowel voor algemene vakken als voor kunstvakken zijn. In de derde graad is 

er zeker een examen voor de trimestervakken want die komen volgende trimester niet aan bod 

(Aardrijkskunde, fysica of geschiedenis). Donderdag vinden er klassenraden plaats en vrijdag wordt 

het rapport uitgereikt en is er mogelijkheid tot virtueel oudercontact. 

 

3. Voor alle andere afdelingen in de 2de en 3de graad 

Deze leerlingen zullen één dag onderwijs op school krijgen en de volgende dag afstandsonderwijs. 

Wij volgen het gewone lesrooster waardoor op twee weken tijd elke weekdag één keer in 

contactonderwijs georganiseerd is en één keer in afstandsonderwijs. In schema is dat duidelijker. 
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Organisatie halftijds afstandsonderwijs 

voor  de tweede en derde graad uitgezonderd DNS 

van 16 november tot 18 december 

      

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

  16/nov 17/nov 18/nov 19/nov 20/nov 

2de graad School Afstand School Afstand School 

3de graad Afstand School Afstand School Afstand 

            

  23/nov 24/nov 25/nov 26/nov 27/nov 

2de graad Afstand School Afstand School Afstand 

3de graad School Afstand School Afstand School 

            

  30/nov 1/dec 2/dec 3/dec 4/dec 

2de graad School Afstand School Afstand School 

3de graad Afstand School Afstand School Afstand 

            

  7/dec 8/dec 9/dec 10/dec 11/dec 

2de graad Afstand School Afstand School Afstand 

3de graad School Afstand School Afstand School 

            

  14/dec 15/dec 16/dec 17/dec 18/dec 

2de graad 

evaluatie en rapport 3de graad 

  

In de laatste week zijn maandag, dinsdag en woensdag evaluatie dagen. Dat kan zowel voor 

algemene vakken als voor kunstvakken zijn. In de derde graad is er zeker een examen voor de 

trimestervakken want die komen volgende trimester niet aan bod (Aardrijkskunde, fysica of 

geschiedenis). Donderdag vinden er klassenraden plaats en vrijdag wordt het rapport uitgereikt en is 

er mogelijkheid tot virtueel oudercontact. 

 

4. Voor de 7de jaren 

Wij zullen met de coördinatoren afspraken maken om zoveel mogelijk lessen kunstvakken te laten 

doorgaan op maximum drie lesdagen per week. Die leerlingen zouden dan elke week hetzelfde 

rooster volgen. Ook voor hen lopen de lessen door tot en met 11 december. 

 

Beste ouders en leerlingen, deze communicatie is niet bedoeld om jullie op te jagen en allerlei 

opdrachten te geven tijdens de vakantie. Maar wij weten dat sommige leerlingen zich al zorgen 

maakten over de examens. Wij willen jullie gerust stellen door duidelijk te maken hoe wij samen de 

volgende periode gaan aanpakken. Geniet op een gezonde manier van je vakantie met je eigen gezin. 
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Hou contact met elkaar maar met afstand. Dit is tijdelijk, hoe lang het duurt hangt van ons allemaal 

af, maar dit is niet het nieuwe normaal.  

Andra tutto bene. 

 

 

 Met vriendelijke groeten 

 

Luc Van Praet   Igor Duronjic    Tineke Toussaint 
directeur   adjunct-directeur   adjunct-directeur 
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