Heverlee, 7 mei 2020

Beste leerling, beste ouder / verantwoordelijke

We brengen jullie graag op de hoogte van de gang van zaken voor de komende weken.
Voor welke klassen starten de lessen terug op?
Zoals we al eerder vermeldden, zullen de lessen opnieuw opstarten voor de leerlingen van
het zesde en zevende jaar. Afhankelijk van het verloop zullen we over 2 weken beslissen of
er nog andere klasgroepen in de school kunnen toegelaten worden.
We weten nu al zeker dat niet alle klassen nog les zullen kunnen volgen dit schooljaar.
Waarom enkel voor deze klassen?
Social distancing moet gegarandeerd worden en de hygiënemaatregelen moeten nageleefd
worden in het ganse schoolgebouw en op de speelplaatsen.
Concreet betekent dit dat klasgroepen moeten gesplitst worden, waardoor dubbel zoveel
lokalen nodig zijn, die bovendien groot genoeg moeten zijn om de afstand van 1,5 m te
kunnen handhaven. Ook op de speelplaats moet dit zo zijn. Dit is niet evident.
Wat doen de andere klassen?
Voor de leerlingen van het eerste tot en met het vijfde jaar wordt verder gewerkt met
afstandsleren. Elke tweede vrijdag worden nieuwe opdrachten gepost.
Moet ik alle taken maken?
We willen nogmaals benadrukken dat de taken verplicht moeten gemaakt worden én tijdig
ingediend worden. Dit geeft de klassenraad immers veel informatie over motivatie, inzet,
stiptheid, zelfredzaamheid, taakgerichtheid en volhardingsvermogen van leerlingen.
Mag ik naar school komen als ik niet in het 6de of 7de jaar zit?
Als je ouders/verantwoordelijke moeten gaan werken en jij niet alleen thuis kan blijven, kan
je vragen om naar de opvang op school te komen. Neem dan minstens drie werkdagen op
voorhand contact op met de school (016 231635).
Leerlingen die thuis problemen hebben met hun computer, het internet of het printen van
taken, zijn nog altijd welkom op school om te komen werken of printen. Ze bellen eerst naar
het onthaal (016 231635) om te kijken of ze kunnen langskomen, want het aantal leerlingen
dat per halve dag kan komen is beperkt.
De eerder gemaakte afspraken blijven gelden:
-

je komt alleen naar school (of met je ouder, of met je broer of je zus die ook op onze
school zit); je spreekt zeker niet af met vriend(inn)en
je mag pas toekomen vanaf 9.00u
je komt de school binnen via de schoolpoort (niet via de hoofdingang)

-

je ouder, broer of zus blijft op de speelplaats
je meldt je aan op het onthaal
je gaat naar C003 en wast daar je handen met water en zeep
je gaat door naar computerlokaal C111; daar zal een leerkracht jou verder helpen
je houdt voldoende afstand (1,5 m) van leerkrachten of leerlingen die je tegenkomt;
je geeft geen hand, geen knuffel of geen zoen
vergeet je kopiekaartje en je lockersleutel niet
je mag niet naar school komen als je ziek bent
vanaf 11 mei ben je verplicht een mondmasker (of sjaal) te dragen wanneer je op
school bent; je kan bij ons door de leerkrachten gemaakte en herbruikbare maskers
kopen aan 2 euro per stuk (maximum 2 stuks per leerling)

Wie zich niet aan deze afspraken houdt, wordt terug naar huis gestuurd.

Hoe zal het einde van het schooljaar verlopen?
Voorlopig ziet het einde van het schooljaar er als volgt uit:
-

-

op woensdagmiddag 29 juni zullen alle klassenraden achter de rug zijn en de attesten
gekend
ten laatste op woensdag 29 juni in de namiddag zal je gecontacteerd worden:
o via mail als je een A-attest kreeg (geslaagd)
o telefonisch als je een C-attest (niet geslaagd), B-attest (geslaagd, maar met
beperkingen) haalt of als de beslissing uitgesteld wordt naar augustus
je krijgt een afspraak om op 30 juni of op 1, 2 of 3 juli
o het rapport te komen afhalen indien je een A-attest kreeg
o op gesprek te komen en je rapport te komen afhalen indien dit niet zo is

Deze spreiding is nodig om de social distancing te kunnen garanderen. Het traditionele
oudercontact gaat dus niet door.
Indien er tussentijds wijzigingen komen, dan brengen we u hiervan op de hoogte.

Deze corona-crisis brengt heel wat uitdagingen met zich mee, zowel voor jou als voor de
school. Anderen maken immers keuzes in onze plaats of beslissen voor ons.
We hadden het verloop van dit schooljaar graag anders gezien. Maar het is belangrijk om de
voorzorgsmaatregelen vol te houden om jouw en onze gezondheid te beschermen en een
verdere verspreiding van het virus te vermijden.

Draag goed zorg voor jezelf en voor anderen!

Met hartelijke groeten
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