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NIEUWSBRIEF 08 – donderdag 28 mei 2020 
  
 
 
Geachte ouders, 
beste leerling 
 
 
 
Vooraan in de dreef staat tijdelijk het oor, een kunstwerk onder het motto ‘luisteren kan zoveel zeggen’. We willen jullie 
nog zoveel vertellen in een zeer korte tijd. Maar we willen vooral nog zoveel luisteren naar jullie. We deden dit de voorbije 
weken via telefoon of videogesprek, in livechat, via e-mail of Smartschoolbericht en … dit blijven we doen!  

We hebben uitzonderlijke weken achter de rug en bijzondere weken voor de boeg. Straks kunnen we de deuren van het 
college openen voor leerlingen en personeel. Dan maken we tijd om bij elkaar op verhaal te komen: hoe hebben jullie de 
voorbije weken ervaren? Hoe kijken jullie nu vooruit? Wij zijn verheugd dat we jullie binnenkort in levende lijve zullen 
horen. 
Het zal deugd doen dat leerlingen elkaar na zo’n lange afwezigheid terugzien. Opvoeders zullen de leerlingen van hun 
jaargroep opnieuw op school begeleiden; leerkrachten geven nog (enkele) contactlessen. Klassenleraars willen ook een 
afsluitmoment meemaken met de leefgroep van de klas. Directie en andere medewerkers ervaren het liefst opnieuw het 
jonge leven van leerlingen op onze campus.  
 
Met respect voor de strikte maatregelen qua veiligheid en hygiëne die geldig blijven, slagen we erin om alle leerlingen 
weer naar school te laten komen. Een terugkeer naar het ‘gewone collegeleven’ is niet meer mogelijk. In deze nieuwsbrief 
bezorgen wij u de essentiële info over de schoolorganisatie van de maand juni. Alle leerlingen krijgen een lesaanbod op 
school, gespreid over verschillende halve dagen, en zullen dus slechts gedeeltelijk op school zijn.  
 
We kijken er alvast naar uit om onze leerlingen opnieuw op school te mogen verwelkomen. 
 
Het onderwijsteam Klein Seminarie 
 
D. Bekaert, C. Obin, K. Pouseele 
Directie 
 
 
ONTHAAL 
Vanaf maandag 25 mei is het onthaal van het college opnieuw elke schooldag doorlopend open van 07.45 tot 17.00 uur. 
 
 
SCHOOLOPVANG > elke lesdag 
Ook in de maand juni staat de school op vraag van de ouders garant voor opvang tijdens elke lesdag.  

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 studietijd van 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.  
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Er wordt geen warme maaltijd aangeboden. Leerlingen brengen dus hun lunchpakket mee.  
We voorzien de schoolopvang binnen de volgende dagdelen: 
  - voormiddag (08.30 – 12.00 uur) 

- middag en namiddag (13.30 – 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  
Op het campusdomein 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).  Elke leerling krijgt gratis één exemplaar van een herbruikbaar mondmasker 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. 
 
 
SCHOOLREKENING EN FACTURATIE  
Zoals meegedeeld in de Nieuwsbrief 06 wordt er voor dit schooljaar nog slechts één rekening (eind juni) opgemaakt 
waarin zowel de eventuele kosten als de teruggave van voorschotten (o.a. van reizen e.d.) worden afgerekend. Bij een 
positief saldo wordt dit bedrag ook eind juni/begin juli terugbetaald.  
Na ontvangst van de rekening in juni, neemt elke ouder die bijkomende uitleg wenst of een element betwist, zo vlug 
mogelijk contact op met mevr. M. Debosschere (dienst boekhouding – 051 26 47 20 – boekhouding.campuszuid@sint-
michiel.be).  
 
 
BEREIKBAARHEID CLB 
Sinds maandag 18 mei zijn de deuren van het Vrij CLB Trikant terug open: elke werkdag van 8.30 tot 12.00 u. en 13.30 tot 
17.00 u.  Onze medewerkers staan jullie, mits het in achtnemen van de voorzorgsmaatregelen, weer volledig ter 
beschikking. U kunt via het algemeen nummer uw contactpersoon of CLB-medewerker bereiken. U kunt ook een e-mail 
sturen naar info@clbtrikant.be. Op de website clbtrikant.be vindt u een lijst met de medewerkers. 
Ook de CLBCh@t blijft beschikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag telkens van 14.00 tot 21.00 u., 
zie www.clbchat.be. 
 
 
 
JUNI 2020 
 
Het blijft een bijzondere uitdaging voor leerlingen om een passende leeromgeving in de eigen thuiscontext te vinden.  
Vakleerkrachten bieden een gevarieerd lesaanbod (al of niet met  online-live-lessen) en feedback bij het leerproces.  
Het is onze zorg om iedereen van de klas mee bij de les te houden en om de draagkracht van elke leerling ter harte te 
nemen. De online werkwijze vergt immers van iedereen veel energie.  

Ook in de junimaand maken directie en leerkrachten met de leerlingen concrete afspraken om het lesaanbod en de toets op 
school passend en haalbaar te maken. 

Daarom wordt er een sperperiode met duidelijke nieuwe afspraken vastgelegd en worden de lessen en de toetsen - voor 
zoveel mogelijk - gespreid over de komende weken. Daarnaast wordt de rapportering voor de hele coronaperiode 
gewijzigd. Samen . leren . groeien blijft de focus bij het afronden van dit schooljaar. 
 

http://ttp/www.sint-michiel.be
mailto:carla.obin@sint-michiel.be
mailto:info@clbtrikant.be
http://www.clbtrikant.be/
http://www.clbchat.be/
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Lesaanbod op school 
Tijdens de komende weken zijn alle leerlingen op vooraf bepaalde halve schooldagen op het college aanwezig. Naast 
enkele lessen door de klassenleraar zal de vakleerkracht de leerstof (die in de voorbije weken is aangeboden) toelichten 
en verdiepen. Het voorbije afstandsleren wordt zo met een ‘les op school’ ondersteund en versterkt. Er wordt geen 
nieuwe leerstof in de lessen op school aangebracht. 
We zijn ervan overtuigd dat de ‘live’ lessen op het college het goed gevoel van leerling en leerkracht zullen verhogen door 
het rechtstreekse contact. 
 
Sperperiode: geen taken, opdrachten, online toetsen noch nieuwe leerstof 
Voor de 2de en 3de graad start deze sperperiode vanaf 2 juni; voor de 1ste graad start de sperperiode vanaf 8 juni. 
Leerlingen van elk leerjaar krijgen hierdoor de tijd om de leerstof van de voorbije periode te studeren en in te oefenen. 
Daarom geldt in de sperperiode de afspraak dat geen nieuwe leerstof wordt aangeboden noch nieuwe werkopdrachten 
noch online toetsen opgelegd worden. 
In de lessen op school en in de online lessen wordt wel tijd voorzien voor vraagsessies, proeftest, inoefenen, remediëring, 
studeren… zodat de leerstof ook door de leerling kan verwerkt worden. 
 
Toetsen 
We ronden het voorbije leerproces af met een toets. Leerlingen worden 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 de kans om aan te tonen dat ze de afgebakende leerstof begrepen hebben of waar ze moeilijkheden ervaren.  
Deze toets is geen examen. We voorzien een schriftelijke toets voor een vak. De leerstof die getoetst wordt, is 
afgebakend en beperkt; de vakleerkracht deelt de leerstofonderdelen helder mee, ten laatste bij het begin van de 
sperperiode.  
Elke vakleerkracht heeft bovendien een lesmoment voorafgaand aan de toets zodat de leerstof ook nog ‘live’ kan toegelicht 
worden. Met de toets van een vak eindigt ook het leerproces voor dit vak. 

De toets wordt geëvalueerd op 20 punten en wordt apart gerapporteerd. Deze punten worden dus NIET samengeteld met 
de punten van het trimester/semester 1 noch samengeteld met de scores van de lesperiode 2. 
Op die manier maken we ook duidelijk dat deze toets geenszins als een examen in normale tijd kan beschouwd worden.  
 
De toets is schriftelijk en wordt op school afgelegd. Er worden max. 2 toetsen op een ½ dag ingepland, hetzij in de 
voormiddag, hetzij in de namiddag. Het rooster met de vermelding van de toets per dag wordt op vrijdag 29 mei 
gepubliceerd op de ad valvas van Smartschool: ouders en leerlingen kunnen het rooster raadplegen. Leerlingen krijgen 
ook een Smartschoolbericht. 
Leerlingen verlaten het leslokaal van zodra ze de laatste toets van de dag hebben afgewerkt en gaan naar huis. 
 
Rapportering juni 
Er wordt een apart Coronarapport opgesteld.  

− In de 1ste en 2de graad bevat het coronarapport een waardering (uitgedrukt in woorden) van de College Online 
periode (april – juni) 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 
(lesperiode) van het tweede semester voor de 3de graad worden samengesteld uit de punten van taken, toetsen, 
onderzoeksopdrachten etc. vanaf januari tot eind mei 2020, inclusief de College Online periode. De punten LP 
worden op het semesterrapport meegedeeld.  

Er wordt dus geen jaarrapport opgesteld: d.w.z. er wordt geen procent per vak noch voor alle vakken samen 
gerapporteerd voor het schooljaar noch voor semester 2/trimester 3. 
 
  

http://ttp/www.sint-michiel.be
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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.  

De informatiebundel bevat o.a. de attitude en de inzet doorheen het jaar en de resultaten van taken, opdrachten, toetsen 
en examens die in de loop van het hele schooljaar zijn afgenomen. Daarnaast zijn er ook de vaststellingen van de 
begeleidende klassenraad. Voor dit schooljaar zijn 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 ook 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. 
 
 
OPSTART VAN LESSEN OP SCHOOL 
Tijdens de eerste lesdag op school neemt de klassenleraar ook voldoende tijd om met de klasgroep de ervaringen, de 
vragen en bekommernissen uit te wisselen die de lange afwezigheid, de lockdown en het afstandsleren met zich 
meebrengt. 
 
Verloop van een lesdag 

Omwille van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen zullen de lesdagen er 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 

• Het lesrooster van deze halve lesdagen wordt gepubliceerd via de Webuntis-kalender: elke leerling vindt er zijn 
persoonlijk lessenrooster binnen zijn contactbubbel voor de komende weken. 

• Er zijn geen studiemomenten op school voor de verschillende jaren voorzien. Leerlingen die in de schoolopvang 
willen blijven, melden dit vooraf aan directeur C. Obin.  

 
Veiligheidsmaatregelen 

Voor alle leerlingen wordt eveneens een aparte veiligheidsbriefing opgesteld die digitaal beschikbaar is op vrijdagavond 29 
mei via Smartschool. Deze briefing zal de strikte afspraken betreffende veiligheid en hygiëne omschrijven. Enkele 
belangrijke elementen hieruit zijn:  

• De poortdeur aan de Botermarkt is de enige toegang (verplicht!) voor alle leerlingen van 3des, 4des, 5des en 
6des (te voet, met auto of fiets). 

http://ttp/www.sint-michiel.be
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• Voor alle leerlingen van 1stes en 2des is de Zuidstraat (dreefpoort) de enige toegang (verplicht!). 
• 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…  
• Er gelden specifieke afspraken voor toiletbezoek. 
• De lockers zijn NIET beschikbaar. Alle persoonlijke materiaal wordt telkens mee naar huis genomen.  
• Er wordt op het schooldomein geen middagpauze voorzien; leerlingen kunnen dus op school geen lunchpakket 

consumeren. Alle leerlingen verlaten na de lestijd op school zowel de gebouwen als het campusdomein. 
 

Aanwezigheid op school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste lesdag voor leerlingen van de 1ste en de 2de graad is gepland op woensdag 24 juni. 
De laatste lesdag voor leerlingen van de 3de graad is gepland op dinsdag 23 juni. 
 
 
 
INFO STUDIEAANBOD & STUDIEADVIES: 1stes, 2des en 4des  
Na het eerste, het tweede en het vierde jaar staat uw zoon of dochter opnieuw voor een keuze. In de week van 2 juni wordt 
de info over het studieaanbod gepresenteerd via een digitale presentatie voor ouders en leerlingen die via de website van 
de school beschikbaar is. We bereiden drie presentaties voor: 

- presentatie & toelichting van de basisopties en keuzevakken 2de jaar; 
- presentatie & toelichting van de studierichtingen 2de graad;  
- presentatie & toelichting van de studierichtingen 3de graad. 

Onder de rubriek ‘Studieaanbod’ van de vernieuwde website (www.kleinseminarie.be) vindt u ook de lessentabel van de 
verschillende jaren met een korte toelichting. 

In juni krijgen de ouders via een gewone postzending het voorlopig (!) studieadvies van zoon of dochter. We gaan nog na 
op welke wijze een oudercontact hierover op het einde van schooljaar kan georganiseerd worden. 
Wenst u - na ontvangst van het voorlopig advies - al een individueel gesprek (telefonisch of videogesprek) met de 
klassenleraar, dan maakt u via het professioneel e-mailadres van de klassenleraar hiervoor een afspraak. 
 

1stes 2des 3des 4des 5des 6des
dinsdag 2 juni les les

woensdag  3juni les
donderdag  4 juni les les les toets

vrijdag 5 juni les les toets

maaandag 8 juni les les toets toets les
dinsdag 9 juni les les toets toets les

woensdag 10 juni les
donderdag 11 juni les toets les les toets

vrijdag 12 juni toets toets les les toets

maandag 15 juni les les toets toets les
dinsdag 16 juni les toets toets les

woensdag 17 juni toets
donderdag 18 juni toets toets toets les toets

vrijdag19 juni toets toets toets les toets toets

maandag 22 juni toets toets toets toets toets toets
dinsdag 23 juni toets toets

woensdag 24 juni toets toets toets toets

dinsdag 30 juni rapporten

http://ttp/www.sint-michiel.be
http://www.kleinseminarie.be/
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STUDIEADVIES 6des 
De klassenleraar zal uw zoon of dochter in de komende dagen informeren over het studieadvies dat de begeleidende 
klassenraad heeft besproken. Ouders en leerlingen van het 6de jaar die een persoonlijk contact met de klassenleraar 
wensen, spreken via hun zoon of dochter een concreet contact (telefonisch of via videogesprek) af. 
 
LAATSTE DAGEN VAN HET SCHOOLJAAR 
De laatste dagen van een gewoon schooljaar kennen steevast een specifiek verloop: rapportuitdeling, oudercontacten, 
documenten indienen, afsluitend moment met de klasgroep, etc. 

 
In de volgende nieuwsbrief (ca. 14 juni) verneemt u hoe we deze laatste dagen kunnen organiseren. We hopen alvast dat 
we nog een speciaal moment kunnen en mogen organiseren voor onze zesdejaars waarmee zij hun collegeloopbaan op een 
feestelijke manier kunnen afsluiten. 
 
 
 
 
 
 

 
 

LUISTEREN KAN ZOVEEL ZEGGEN 
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