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NIEUWSBRIEF 09 – dinsdag 23 juni 2020 
  
Geachte ouders, 
beste leerling 
 
 
Het derde trimester van dit ‘buitengewoon’ schooljaar loopt naar zijn einde. De voorbije weken waren bijzonder: 
deugddoend omdat elke leerling en leerkracht opnieuw in de klasgroep aanwezig kon zijn, intens omdat elkeen zijn 
uiterste best deed voor het lesaanbod en de toets op school. Het was een grote uitdaging.  
Chapeau! Onze hoed af!:  voor je inzet, voor je doorzetting, voor je flexibele medewerking!  
Het Klein Seminarie is trots op zijn leerlingen! 
 
Dankjewel aan onze leerlingen die de studieopdrachten met inzet vervulden, de toetsen hebben afgewerkt en contact 
blijven houden met de leerkrachten en met elkaar. 
Dankjewel aan onze opvoeders, leerkrachten en medewerkers: zij zochten verschillende wegen om onze jonge mensen 
‘bij de les’ te houden, te motiveren voor hun schoolwerk en hen uit te dagen. Wat het college vandaag kan waarmaken, 
biedt vertrouwen en toekomst voor onze jonge mensen.  
Dankjewel aan u, beste ouder, voor uw volgehouden medewerking bij de organisatie van het ‘thuis’ leren van uw zoon of 
dochter. We hopen dat u samen met uw gezin de passende leeromgeving in de eigen thuiscontext hebt kunnen bieden.   
 
Dit schooljaar willen we afsluiten met de hele klasgroep in een speciaal slotmoment, uiteraard ook op gepaste afstand van 
elkaar, en kijken we terug op een buitengewoon schooljaar van SAMEN . LEREN . GROEIEN in het college. 
Het nieuwe schooljaar start in september 2020. Hopelijk zullen de nodige coronamaatregelen van die aard zijn dat alle 
leerlingen opnieuw fysiek elke dag naar school mogen komen. Zo komt het ‘gewone collegeleven’ dan opnieuw in zicht. 
 
De leerkrachten en opvoeders, het directieteam en het personeel danken u hartelijk voor uw vertrouwen en uw 
medewerking tijdens dit bijzonder schooljaar. Wij wensen u en de ganse familie graag ontspannende en deugddoende 
vakantiedagen toe. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Het onderwijsteam Klein Seminarie 
 
D. Bekaert, C. Obin, K. Pouseele 
Directie 
 
 
  

Het licht breekt zich in kleuren… 
Het leven breekt zich in het bont gebeuren.. 

Door de bomen weeft zich een waas van groen... 
 

[Martinus Nijhoff, De wandelaar 1916] 
 

http://ttp/www.sint-michiel.be
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ALGEMEEN 
 
Onthaal 
Het onthaal van het college is elke werkdag van de vakantie open van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
 
Bezoek aan het college voor kandidaat-leerlingen 
We ontvangen graag de kandidaat-leerlingen en hun ouders voor een individueel bezoek. Om dit vlot en veilig op afspraak 
te organiseren is een digitale afspraaktool op de website beschikbaar. Of je kan contact opnemen met het secretariaat. 
Voor inschrijvingen kunnen ouders ook telefonisch een afspraak maken.  
 
Schoolrekening  
Zoals meegedeeld in de Nieuwsbrief 08 wordt er voor dit schooljaar nog slechts één rekening (eind juni) opgemaakt 
waarin zowel 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 
De deuren van het Vrij CLB Trikant staan intussen ook terug wagenwijd open: elke werkdag van 8.30 tot 12.00 u. en 13.30 
tot 17.00 u.  De medewerkers staan jullie, mits het in achtnemen van de voorzorgsmaatregelen, opnieuw 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. 
 
 
 
EINDE VAN HET SCHOOLJAAR 2019-2020 
De laatste dagen van een gewoon schooljaar kennen steevast een specifiek verloop: rapportuitdeling, oudercontacten, 
documenten indienen, afsluitend moment met de klasgroep, etc. We bundelen hieronder de verschillende elementen. 
 
Einde van de toetsen 

eerste graad   woensdag 24 juni om 12.00 u. 
tweede graad  woensdag 24 juni om 12.00 u. 
derde graad   dinsdag 23 juni om 12.00 u. 
Leerlingen verlaten het leslokaal van zodra ze de laatste toets van de dag hebben afgewerkt en verlaten de school. 
We vragen dat alle leerlingen hun persoonlijk materiaal en hun fiets meenemen naar huis.  

 
Vrijaf 

De leerlingen van de 1ste & 2de graad hebben op donderdag 25 juni, vrijdag 26 juni en maandag 29 juni vrijaf. 
De leerlingen van de 3de graad hebben op woensdag 24 juni, donderdag 25 juni, vrijdag 26 juni, maandag 29 juni en 
dinsdag 30 juni vrijaf. 

 
Boekenfonds 

Het indienen van de huurboeken is intussen georganiseerd op welbepaalde momenten. Wij vragen u dat u uw zoon of 
dochter wijst op zijn/haar verantwoordelijkheid om de huurboeken netjes en tijdig in te dienen en zo onnodige kosten 
te vermijden.  
Leerlingen die nog huurboeken (zonder de kaftomslag) moeten indienen, melden zich ten laatste op dinsdag 30 juni na 
het slotmoment hiervoor op het secretariaat. 

http://ttp/www.sint-michiel.be
mailto:info@clbtrikant.be
http://www.clbtrikant.be/
http://www.clbchat.be/
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De bestelling van de schoolboeken (huur en koop) en ander schoolmateriaal voor het schooljaar 2020-2021 verloopt 
via de schoolboekenservice van de Standaard Boekhandel. De jaaropvoeder lichtte in de loop van de voorbije week de 
concrete werkwijze toe: e-mailbericht, account beheren, bestelling plaatsen...   
Bij problemen met de onlinebestelling kan elke leerling terecht bij dhr. Mathijs Degroote of hij/zij stuurt een e-
mailbericht naar mathijs.degroote@sint-michiel.be. 
 
De bestelling moet online uitgevoerd worden, ten laatste op vrijdag 3 juli 2020 om 23.00 u. 
Na deze datum is een bestelling online niet langer mogelijk. 
Wanneer de definitieve keuze pas later kan gebeuren, breng je de directie hiervan op de hoogte. 

 
Afsluiten schooljaar 1stes – 5des per klas 

Het Klein Seminarie sluit dit bijzonder schooljaar af met een slotmoment in de klasgroep op dinsdag 30 juni 2020. 
De twee contactbubbels van de klasgroep komen hiervoor samen in een groot lokaal. U vindt hieronder de uurregeling 
voor dit slotmoment met rapportuitdeling: 

− 09.00 u. slotmoment en rapportuitdeling 2des en 5des 
− 10.30 u. slotmoment en rapportuitdeling 1stes en 4des 
− 13.30 u. slotmoment en rapportuitdeling 3des 

De klassenleraar en een vakleerkracht staan in voor dit slotmoment en de rapportbespreking. 
Op deze laatste schooldag is de aanwezigheid van uw zoon of dochter verplicht. Mogen wij u erop wijzen dat het 
rapport bij afwezigheid van uw kind niet wordt opgestuurd. 

 
 Organisatie met veiligheidsmaatregelen 

Om de bestaande veiligheidsmaatregelen correct te kunnen opvolgen worden de leerlingen op de school verwelkomd 
door een ploeg van opvoeders en leerkrachten. De leerlingen gaan onmiddellijk naar de afgesproken grote lokalen om 
de circulatie en het groeperen van leerlingen op de speelplaatsen te vermijden. Voor alle leerlingen wordt een aparte 
veiligheidsbriefing opgesteld die digitaal beschikbaar is op zaterdag 27 juni via Smartschool. Enkele belangrijke 
elementen hieruit zijn:  
• De poortdeur aan de Botermarkt is de enige toegang (verplicht!) voor alle leerlingen van 3des, 4des en 5des(te 

voet, met auto of fiets). 
• 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…  
• De lockers zijn NIET beschikbaar. Alle persoonlijke materiaal wordt telkens mee naar huis genomen.  

Alle leerlingen verlaten na het slotmoment onmiddellijk zowel de gebouwen als het campusdomein en gaan naar huis. 
 
Oudercontact 

Op het einde van het schooljaar nodigen wij gewoontegetrouw alle ouders uit op een oudercontact met de 
klassenleraar. Omwille van de huidige coronamaatregelen organiseren we dit oudercontact nu telefonisch of via een 
videogesprek op dinsdag 30 juni tussen 15.00 en 20.00 uur. 
De organisatie van dit oudercontact verloopt op initiatief van de klassenleraar die een afspraak regelt binnen het 
tijdsvenster van deze dinsdagnamiddag. De afspraak wordt gemaakt (naar keuze van de klassenleraar) via een 
(Smartschool)enquête of via een papieren lijst. 
Slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen kan dit oudercontact op school plaatsvinden mits inachtneming van de 
veiligheidsmaatregelen. 
 
De directie is beschikbaar voor individuele gesprekken vanaf woensdag 1 juli. Als ouder maakt u een afspraak voor een 
overleg via een mailbericht naar directie.kleinseminarie@sint-michiel.be. We zullen per kerende een afspraakmoment 
voorstellen, binnen of buiten de kantooruren, eventueel ook op zaterdagvoormiddag. 

  

http://ttp/www.sint-michiel.be
mailto:mathijs.degroote@sint-michiel.be
mailto:directie.kleinseminarie@sint-michiel.be
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Proclamatie retorica 2020 
De zending en proclamatie retorica 2020 vindt plaats op woensdag 1 juli om 19 uur in de sportzaal. Het afscheid van 
de 6des laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. Leerkrachten en leerlingen zorgen voor een feestelijk programma 
voor de jaargroep van de 6des.  
Omwille van de coronamaatregelen kunnen we geen ouders toelaten op deze gebeurtenissen. Ouders en familie zullen 
wel via live streaming de gebeurtenis online kunnen meevolgen. We bezorgen deze speciale uitnodiging met de 
inloginfo via een mailbericht. 

 
 
 
EVALUATIE EN RAPPORTERING JUNI 2020 
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.  
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. 
 
Rapportering 
De informatiebundel op de deliberatie 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.  

De volgende info is ter beschikking van de klassenraad:  
- In de 1ste en 2de graad: 

o het rapport trimester 1 (lesperiode en examenperiode) 
o het rapport trimester 2 (lesperiode) 
o het rapport trimester 3  met de waardering (uitgedrukt in woorden) van de College Online periode (april 

– juni) en de quotering van de toets (op 20 punten). 
− In de 3de graad: 

o het rapport semester 1 (lesperiode en examenperiode) 
o het rapport semester 2 

 de quotering van de lesperiode (januari tot eind mei) 
 de quotering van de toets (op 20 punten).  

Deze informatie wordt ook op het jaarrapport aan de ouders ter beschikking gesteld.  
 
Attestering 
De beslissing van de delibererende klassenraad of een leerling al dan niet kan toegelaten worden tot een volgend leerjaar, 
formuleert de klassenraad in de vorm van een oriënteringsattest. Deze beslissing is een juridische uitspraak op basis 
waarvan de regelmatige leerling toelatingsrecht verwerft. Er worden drie oriënteringsattesten onderscheiden: 

• A-attest: "De leerling heeft het leerjaar met vrucht beëindigd. Hij is geslaagd en mag tot het volgende leerjaar 
toegelaten worden". 
(*) In het 1ste leerjaar A worden volgens de nieuwe regelgeving de volgende oriënteringsattesten onderscheiden: 
oriënteringsattest A; oriënteringsattest A met verplichte remediëring; oriënteringsattest A met uitsluiting van één 
of meer basisopties en/of pakketten van de basisopties.  

• B-attest (ook clausulering genoemd): "De leerling heeft het leerjaar met vrucht beëindigd en hij is geslaagd en mag 
tot een volgend leerjaar toegelaten worden BEHALVE...". 
(*) Een B-attest kan alleen gegeven worden in 2des, 3des en 4des en niet in de 5des. 

• C-attest: "De leerling heeft het leerjaar niet met vrucht beëindigd. Hij is niet geslaagd en mag niet tot een volgend 
leerjaar toegelaten worden". 

http://ttp/www.sint-michiel.be
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Advies 
Naast een juridisch bindend oriënteringsattest kan een delibererende klassenraad aanvullend een schriftelijk advies 
formuleren, o.a.: 

− het studieadvies (verplicht bij een B- en C-attest); 
− aanbevelingen voor de leerhouding met concrete individuele suggesties i.v.m. studie- en werkhouding en/of om 

bepaalde zwakke punten weg te werken; 
− een waarschuwing met verplicht remediëringstraject voor (een) vak(ken) waaraan de leerling het volgende 

schooljaar extra aandacht moet schenken en waarbij de leerling een remediëringstraject in september van het 
volgende schooljaar verplicht volgt; 

− een vakantietaak; 
− een waarschuwing met verplicht remediëringstraject gekoppeld aan een vakantietaak; 
− (uitzonderlijk) advies over het al dan niet overzitten van het leerjaar (verplicht bij een B-attest).  

 
Bijkomende proeven (herexamens) 
Op woensdag 19 augustus en/of donderdag 20 augustus om 09.00 u. in de studiezaal van de 5des.  
De delibererende klassenraden vinden plaats op vrijdag 21 augustus. De klassenleraar verwittigt onmiddellijk na de 
delibererende klassenraad de ouders van de betrokken leerlingen. Alle ouders van leerlingen met bijkomende proeven 
ontvangen daarna een schriftelijke bevestiging. 
 
 
 
STUDIEKEUZE VOLGEND SCHOOLJAAR 
Verschillende leerlingen zullen op het einde van dit schooljaar nog een keuze maken: Naar welke studierichting ga ik volgend 
jaar? Blijf ik in de Latijnse of moderne of kies ik voor een andere studierichting? Kan ik verder in het ASO of is TSO-KSO voor 
mij eerder aangewezen? 

Als ondersteuning bij de keuze is een digitale presentatie voor ouders en leerlingen op ad valvas van Smartschool 
beschikbaar via de account van zoon of dochter. Er zijn drie presentaties: 

- 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. 
Op het jaarrapport is het studieadvies van zoon of dochter vermeld. U hebt de gelegenheid om met de klassenleraar hierover 
nog van gedachten te wisselen tijdens het oudercontact dat op dinsdagnamiddag 30 juni wordt voorzien. 

Tot vrijdag 3 juli kun je ook een afspraak maken met de directie om u te adviseren bij een goede keuze. 

U kan ook een beroep doen op het C.L.B. Het C.L.B. is tijdens de vakantie bereikbaar van 1 tot en met 10 juli en van 17 tot 
31 augustus, telkens van 8.30 tot 16.30 uur, op maandag en woensdag tot 18.00 uur en op het nummer 051 259 850. Ook 
de infotheek zal tijdens de vakantieperiode elke namiddag open zijn. www.clbroeselare.be.  
U kan ook de website www.onderwijskiezer.be raadplegen om uw zoon of dochter te helpen bij hun studiekeuze. 

 
INSCHRIJVING VOLGEND SCHOOLJAAR 
Om het nieuwe schooljaar goed te kunnen voorbereiden vragen wij u het formulier "Inschrijving x jaar" met de definitieve 
keuze van uw kind in te vullen. Mogen wij u vragen om dit formulier zo mogelijk op dinsdag 30 juni via uw kind aan de 
klassenleraar te laten bezorgen? 
Wanneer de definitieve keuze voor uw zoon of dochter om specifieke redenen pas later kan gebeuren, vragen wij u om de 
directie hiervan op de hoogte te brengen.  
 

http://ttp/www.sint-michiel.be
http://www.kleinseminarie.be/
http://www.clbroeselare.be/
http://www.onderwijskiezer.be/

