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NIEUWSBRIEF 07 – zondag 10 mei 2020 
  
 
 
Geachte ouders, 
beste leerling 
 
 
Op vandaag zijn de deuren van het college nog gesloten en zijn lessen op school onmogelijk. Vanaf 15 mei kunnen we 
behoedzaam de deur op een kier zetten en verwelkomen we onze zesdejaars. Het is fijn dat leerlingen elkaar na zo’n 
lange afwezigheid terug kunnen zien. Het biedt ook de gelegenheid voor leerkrachten om ‘live’ feedback te geven bij de 
gemaakte opdrachten en de nieuwe leerstof die is aangeboden uitgebreid toe te lichten.  
 
Door de strikte maatregelen qua veiligheid en hygiëne zal het op school wel allemaal anders moeten verlopen. Een 
terugkeer naar het ‘gewone schoolleven’ zal er dit jaar niet meer inzitten. In deze nieuwsbrief geven wij u de essentiële 
info over de zogenaamde heropstart van de lessen op school die in aantal toch zeer beperkt blijven. We kunnen starten 
met het 6de jaar. Voor het 2de en 4de jaar is de gedeeltelijke heropstart voorlopig bepaald op vrijdag 29 mei 2020. 
 
Toch wil het Klein Seminarie nu al het perspectief voor de maand juni schetsen en een scenario voorstellen voor de 
afronding van dit schooljaar. Indien de coronamaatregelen het toelaten, wil het college dit schooljaar afronden op een 
kwalitatieve manier voor leerlingen en personeelsleden. Opvoeders hopen om de leerlingen van hun jaargroep nog op 
school te treffen in de maand juni. Leerkrachten geven graag nog (enkele) contactlessen zodat het vak kan afgesloten 
worden met de lesgroep. Klassenleraars willen ook een afsluitmoment meemaken met de leefgroep van de klas. En 
directie en andere medewerkers zien het liefst zo snel mogelijk opnieuw bruisend leven van leerlingen op onze campus. 
Bovendien is de junimaand ‘gewoonlijk’ ook de afronding van het leerproces op school. 
In deze nieuwsbrief leest u meer over dit scenario dat – zo durven wij hopen – mag gerealiseerd worden. 
 
Maar het afstandsleren via College Online zal verder de norm blijven in dit schooljaar. We merken dat leerkrachten en 
leerlingen flink in de weer zijn om op een doenbare en efficiënte wijze nieuwe leerstof aan te brengen of te verwerken. De 
online werkwijze vergt van iedereen veel energie. We danken elkeen – leerkrachten èn leerlingen – voor de flexibiliteit, 
het harde werk en de zorgzaamheid. Samen . leren . groeien blijft ook in deze coronatijd het perspectief van het college. 
 
We kijken er alvast naar uit om onze leerlingen nog eens op school te mogen verwelkomen. 
 
 
Het onderwijsteam Klein Seminarie 
 
 
D. Bekaert, C. Obin, K. Pouseele 
Directie 
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CONTACT EN COMMUNICATIE 
Nieuwe informatie is in rood aangeduid. 
 
Onthaal 
Tijdens de komende week is het onthaal van het college open 
- op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur.  
- op vrijdag van 7.45 tot 17.00 uur doorlopend. 
 
 
SCHOOLOPVANG > elke lesdag 
De school is niet gesloten en staat op vraag van de ouders garant voor opvang tijdens elke lesdag.  

De veiligheidsmaatregelen van hygiëne, afstand, mondmasker... die in deze nieuwsbrief verderop worden meegedeeld voor 
de heropstart van lessen op school zijn eveneens van toepassing in de schoolopvang. 
 
Gaat het moeilijk om thuis te leren en College Online te volgen? Neem dan zeker contact op met de klassenleraar, de 
opvoeder of directeur C. Obin. Samen zoeken we naar een oplossing, bv. door aan te sluiten in de schoolopvang. 

Tijdens de opvang willen we deze leerlingen ondersteunen in het maken van de opdrachten die de andere leerlingen thuis 
maken. Ze kunnen hun persoonlijke laptop meebrengen of gebruik maken van een schoolcomputer. We zorgen eveneens 
voor variatie gedurende de dag. 
Er wordt geen warme maaltijd aangeboden. Leerlingen brengen dus hun lunchpakket mee.  
We voorzien de schoolopvang binnen de volgende dagdelen: 
  - voormiddag (08.00 – 12.00 uur) 

- middag en namiddag (12.00 – 16.30 uur) 
 
Als ouder vraag je deze schoolopvang voor 1 of meer dagdelen aan via een e-mailbericht naar directeur Carla Obin 
(carla.obin@sint-michiel.be). Gelieve duidelijk de verschillende dagdelen per schooldag aan te geven, graag ten laatste om 
18.00 u. op de schooldag voorafgaand aan de gewenste opvangdag. 
 
 
MONDMASKERS verplicht op school  
Vanaf maandag 11 mei is het dragen van een mond- en neusbedekking op school voor iedereen vanaf 12 jaar verplicht, 
dus ook in de schoolopvang.  Elke leerling zorgt voor een persoonlijk mondmasker (geen sjaal, geen bandana of 
dergelijke).  We bieden aan elke leerling één exemplaar van een herbruikbaar mondmasker aan bij de eerste aanwezigheid 
op school. Er wordt een toelichting voor gebruik en onderhoud toegevoegd. Het onderhoud van het mondmasker is de 
verantwoordelijkheid van de leerling zelf. 
 
 
 

PERSPECTIEF voor JUNI 2020 
 
Het college wil de onderwijspraktijk in juni 2020 organiseren als een combinatie van afstandsleren en lesaanbod op 
school en toets op school. De organisatie van deze combinatie wordt bepaald door de coronamaatregelen: welke 
leerjaren worden toegelaten op school en hoeveel dagen mogen deze leerlingen aanwezig zijn op school. Indien de 
coronamaatregelen het toelaten, willen we de combinatie van deze drie elementen in de beschikbare onderwijstijd van de 
maand juni realiseren. 
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Afstandsleren 

De leeromgeving van de leerlingen blijft op de meeste schooldagen verlopen onder de vorm van College Online. 
Vakleerkrachten bieden een gevarieerd lesaanbod (al of niet met  online-live-lessen) en feedback bij het leerproces. We 
houden daarbij rekening met de draagkracht van iedereen. 
De afspraken die we in de vorige nieuwsbrieven hebben opgenomen, blijven van kracht, o.a. betreffende nieuwe leerstof, 
werk- en studeeropdrachten, evaluatiemogelijkheden, vaknieuws, planning ….    
 
Lesaanbod op school met toets 

Tijdens de maanden van afstandsleren zullen de leerlingen van een specifieke jaargroep (bv. de 2des) op vooraf bepaalde 
halve schooldagen op het college aanwezig kunnen zijn. Voor deze jaargroepen organiseren we lessen waarmee de 
vakleerkracht de aangeboden leerstof kan toelichten en verdiepen. ‘Live’ lessen op het college zullen ongetwijfeld het 
welbevinden van leerling en leerkracht verhogen door de rechtstreekse interactie. Het afstandsleren wordt zo met een ‘les 
op school’ ondersteund en versterkt.  

In de lessen op school ronden we het leerproces af met een toets. Leerlingen worden extra gemotiveerd om voldoende 
studie-inspanning te leveren in aanloop naar de toets. Zij verwerken en verdiepen de leerstof op een hoger niveau met 
hun studeerwerk. Zij krijgen bovendien de kans om objectief aan te tonen dat ze de (afgebakende) leerstof begrepen 
hebben of eerder niet, waar hun sterktes liggen en waar ze moeilijkheden ervaren.  

We voorzien 1 schriftelijke toets voor elk vak (*) waarvoor normaliter een examen was geprogrammeerd. De leerstof die 
getoetst wordt, zal door de vakleerkracht ten laatste bij het begin van de sperperiode meegedeeld worden.   
Er worden max. 2 toetsen op een ½ dag ingepland. Met de toets van een vak eindigt ook het leren voor dit vak. 

(*) Indien het lesaanbod op school met toetsing op school voor een bepaalde jaargroep onmogelijk is, wordt nagegaan 
hoe de evaluatie dan online kan doorgaan.   

 
Door te kiezen voor de combinatie van lessen op school en een haalbare toetsing als afronding van het leerproces, zijn er 
dus geen eindexamens in juni op het college. Deze keuze biedt ons wel de mogelijkheid om de verschillende 
leerlingengroepen per ½ dag op school te ontvangen èn tegelijk de strikte veiligheidsmaatregelen te laten respecteren. 
 
Sperperiode 

We willen leerlingen in de verschillende jaren ook tijd gunnen om de aangeboden leerstof te studeren en in te oefenen. 
Daarom wordt in de afgesproken sperperiode geen nieuwe leerstof aangeboden noch nieuwe werkopdrachten opgelegd. 
In de lessen op school (voor zover mogelijk) en in de online lessen wordt tijd voorzien voor vraagsessies, oefenen, 
remediëring, studeren… zodat de afgebakende leerstof ook door de leerling verwerkt wordt. 
Voor de 2de en 3de graad start de sperperiode vanaf 2 juni; voor de 1ste graad start de sperperiode vanaf 8 juni. 
 
Rapportering 

Er wordt een apart Coronarapport opgesteld. In de 1ste en 2de graad bevat het coronarapport de punten LP voor 
trimester 3 en de quotering van de toets (op 20 punten). 
In de 3de graad bevat het coronarapport alleen de quotering van de toets (op 20 punten). De punten LP van het tweede 
semester voor de 3de graad worden samengesteld uit de punten van taken, toetsen, onderzoeksopdrachten etc. vanaf 
januari tot eind mei 2020. De punten LP worden op het semesterrapport meegdeeld.  
Er wordt dus geen jaarrapport opgesteld dat alle beschikbare punten verzamelt tot één cijfer of procent. 
 
We wensen te benadrukken dat dit perspectief voor juni 2020 als een combinatie van afstandsleren en lesaanbod op 
school en toets op school moet gezien worden onder voorbehoud van de organisatiemogelijkheden of -beperkingen ten 
gevolge van de coronamaatregelen. 
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Delibererende klassenraden 

In de laatste dagen van juni worden er delibererende klassenraden gehouden. De deliberatie is de bespreking van àlle 
beschikbare informatie over het leerproces van een leerling met het oog op de attestering (A-, B- of C-attest) en het 
studieadvies. Deze informatie is verzameld via de verschillende evaluatiemomenten en –vormen in de loop van het hele 
schooljaar.  

De informatiebundel bevat o.a. de resultaten van proeven, toetsen of examens die zijn afgenomen en de vaststellingen en 
adviezen van de begeleidende klassenraden. Voor dit schooljaar is alleszins beschikbaar: het rapport trimester 1 of 
semester 1; het rapport van de lesperiode trimester 2 (1ste en 2de graad) en het rapport van de lesperiode semester 2 
(3de graad). Daarnaast is het coronarapport een onderdeel van deze informatiebundel. 
 
De directie wil leerlingen en ouders dan ook geruststellen. Het is de verantwoordelijkheid van elke klassenraad om ook in 
deze bijzondere periode een faire beslissing te nemen voor elke leerling. Het onderwijsteam en de directie van het Klein 
Seminarie engageren zich hiervoor. 
 
Laatste dagen van het schooljaar 

In de nieuwsbrief 08 (zaterdag 23 mei) zullen wij u wellicht kunnen berichten over de organisatie van de laatste dagen van 
dit schooljaar. Normaliter zijn dan ook de rapportuitdeling, de oudercontacten met de bespreking van de resultaten en het 
studieadvies gepland. 
We hopen dat we nog een speciaal moment kunnen en mogen organiseren voor onze zesdejaars waarmee zij hun 
collegeloopbaan op een feestelijke manier kunnen afsluiten. 
 
 
 
OPSTART VAN LESSEN OP SCHOOL 

De onderstaande richtlijnen zijn vooreerst van toepassing op de leerlingen van de 6des. We zullen voor de mogelijke 
opstart van de lessen voor de leerlingen 2des en 4des deze richtlijnen hernemen en eventueel nog (moeten) aanpassen.  
 
Tijdens de eerste lesdag op school neemt de klassenleraar ook voldoende tijd om met de klasgroep de ervaringen, vragen 
en bekommernis uit te wisselen die de lange afwezigheid, de lockdown en het afstandsleren met zich mee brengt. 
 
Voor het zesde jaar 

We verwachten de leerlingen van het zesde jaar op vrijdag 15 mei, maandag 18 mei en dinsdag 19 mei. Omwille van de 
voorgeschreven veiligheidsmaatregelen zullen de lesdagen er echter volledig anders uit zien. 

• Indien nodig wordt een klasgroep gesplitst in 2 contactgroepen volgens alfabet (max. 14 leerlingen). 
• Een lesgroep is per lesdag hetzij in de voormiddag hetzij in de namiddag aanwezig. 
• De halve lesdag bevat 4 lesuren van 50 minuten. Iedere groep krijgt in de regel les in een vast lokaal en elke 

leerling krijgt een vaste plaats toegewezen. Hiervan kan en mag niet afgeweken worden.  
• De dagorde wordt gewijzigd. Elke leerling is ten laatste 10 minuten voor het begin van de schooltijd aanwezig. 

lesgroepen VM 08:20 9:10 les 1 
09:10 10:00 les 2 
10:00 10:20 pauze 
10:20 11:10 les 3 
11:10 12:00 les 4 

 lesgroepen NM 13:00 13:50 les 5 
13:50 14:40 les 6 
14:40 15:00 pauze 
15:00 15:50 les 7 
15:50 16:40 les 8 
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• Het lesrooster van deze halve lesdagen wordt gepubliceerd via de Webuntis-kalender.  
 
De concrete verdeling van contactgroepen en welke klassen in de voor- of namiddag les krijgen, wordt aan de zesdejaars in 
het begin van volgende week meegedeeld. 
 
Voor de leerlingen van het 6de jaar wordt eveneens een aparte veiligheidsbriefing opgesteld die digitaal beschikbaar is op 
donderdagmorgen 14 mei via Smartschool. Deze briefing zal de strikte afspraken betreffende veiligheid en hygiëne 
omschrijven. Enkele belangrijke elementen hieruit zijn:  

• De verdeling van de (nieuwe) lesgroepen en de vaste lokalen.  
• De poortdeur aan de Botermarkt is de enige toegang (verplicht!) voor alle leerlingen van het Klein Seminarie (te 

voet, met auto of fiets). 
• Van zodra een leerling het schooldomein betreedt, zijn enkele veiligheidsmaatregelen verplicht: handhygiëne, 

verplicht opzetten van mondmasker, etc… De opvoeders zullen hierbij aanwezig zijn. 
• De afstandsregel van 1,5 m is prioritair gedurende de aanwezigheid op het schooldomein: speelplaats, gangen, 

klaslokaal, toiletruimte…  
• Specifieke afspraken voor toiletbezoek. 
• De lockers zijn NIET beschikbaar voor de 6des. Alle persoonlijke materiaal wordt telkens mee naar huis genomen.  
• Er wordt op het schooldomein geen middagpauze voorzien noch kunnen leerlingen er hun lunch nemen. 

Leerlingen verlaten na de lestijd op school zowel de gebouwen als het campusdomein. 
 
De woensdag voorafgaand aan Hemelvaartdag is voor leerlingen van het college vanouds een speciale dag. Dan vindt de 
bedevaart per jaargroep plaats volgens een eeuwenouder traditie: onze leerlingen gaan op stap naar Dadizele en maken er 
een bezinningsmoment mee in het rosarium of de basiliek.  
Voor de retorica eindigt deze bedevaart dan met een bijzonder moment: de studiekeuze voor het hoger onderwijs wordt er 
bekend gemaakt. Ook deze gebeurtenis zal niet kunnen doorgaan zoals gepland.  

Het is onze ambitie om een gepast alternatief met symboliek en ritueel voor de retorica 2020 aan te bieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUREN OPEN 
 

Ruimte voor hart & geest. 
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