Heverlee, 3 april 2020

Afspraken rond rapporten en schooltaken
Beste ouder/verantwoordelijke
1. Afspraken rond rapporten
-

Attitude– en puntenrapporten van het tweede trimester zullen beschikbaar zijn vanaf vrijdag 2 april
om 16u op Schoolonline.

-

Titularissen sturen de rapporten samen met een afsprakenbrief per mail naar elke leerling.

-

De vakrapporten zullen vanaf vrijdag 10 april digitaal beschikbaar zijn via Schoolonline.

-

Van zodra de lessen terug starten, worden de rapporten met de leerling besproken tijdens de eerste
les met de titularis. Jullie kunnen voordien al vragen over het rapport stellen door te mailen naar de
titularis, leerlingbegeleiding, paramedici of directie.

2. Afspraken rond schooltaken
-

In de vakantie mogen leerlingen verder werken aan huidige prikbordtaken. Deze taken blijven
zichtbaar tot het laatste weekend van de paasvakantie. Er worden GEEN nieuwe taken gepost.

-

Na de vakantie: OF terug naar school OF verplichte taken via prikbord.
Als de lessen na de vakantie niet mogen doorgaan, vinden jullie maandagochtend 20/04 vanaf
10.00u de nodige info over nieuwe taken op het prikbord. Deze taken zullen verplicht zijn.

-

Leerlingen die thuis niet aan schooltaken kunnen werken (onvoldoende rust, hulp nodig, geen pc,
internet of printer thuis of die moeten delen met andere gezinsleden) zijn na de vakantie welkom
op school om hun opdrachten te printen of om op school in een apart lokaal te werken. Ze brengen
dan best hun kopiekaart mee. We zien erop toe dat de nodige afstands – en hygiënemaatregelen
gevolgd worden.

-

Wanneer de leerling niet kan werken voor school door ziekte neemt u telefonisch contact op met de
school.

-

Wie nog schoolmateriaal wenst te komen halen, kan dat enkel vandaag 03/04 of na de vakantie
doen. Tijdens de vakantie is de school gesloten.

-

Indien er problemen zijn om in te loggen op de platformen, mailt u naar info@dbg.ksleuven.be.

3. Opvolging Corona-maatregelen
-

We willen nog een uitdrukkelijke oproep doen om op te volgen dat uw kind zich aan de
maatregelen houdt. Jongeren uit verschillende gezinnen horen niet af te spreken met elkaar, ook
niet in de vakantie.

We wensen jullie allemaal een goede gezondheid en een rustige vakantie!

Directie en alle collega’s

