Aan de ouders van de leerlingen van het eerste jaar
Roeselare, zaterdag 29 augustus 2020
Geachte ouder, beste leerling
Welkom in het Klein Seminarie.
Op de drempel van het nieuwe schooljaar 2020-2021 bezorgen wij u de nodige informatie voor de eerste
schooldagen van uw zoon of dochter. De start van het schooljaar wordt bijzonder door de coronamaatregelen. We
zijn verheugd dat de schoolpoorten weer opengaan en we willen onze leerlingen warm onthalen. Samen zullen wij,
leerlingen en personeel, ons inspannen om de afspraken en richtlijnen correct op te volgen. We rekenen op uw
medewerking. Samen . leren . groeien wordt ook het perspectief van dit nieuwe schooljaar.
 De eerste schooldag: dinsdag 1 september 2020
Om 9.00 uur verwelkomen wij alle eerstejaars op de speelplaats (rechts van de dreef). Leerlingen die met de fiets
komen, plaatsen hun fiets in de fietsenstalling. Wees gerust, de opvoeders en de klassenleraars zijn aanwezig en
verzorgen het onthaal van uw zoon of dochter.
Tussen 9.00 u. en 11.55 u. verzorgt de klassenleraar de kennismaking met de klasgroep en de school. Met de
klasgroep maken onze eerstejaars een rondleiding door de schoolgebouwen en bezoeken ze de klassen, de
studiezaal, het schoolrestaurant, het secretariaat, de directie.... Ze krijgen op de eerste schooldag ook een eerste les
ICT-academie.
Tijdens de middagpauze (11.55 tot 13.15 uur) kan je de maaltijd gebruiken op school: een warme maaltijd in het
schoolrestaurant of je lunchpakket in de aparte lunchrefter. Je kan de school over de middag verlaten om thuis te
eten en dit alleen met toestemming van je ouders en de directie.
De klasgroep en klassenleraar sluiten samen de eerste schooldag af.
Op dinsdag 1 september eindigen de lessen om 15.55 u. Er is geen avondstudie.
Je dochter/zoon brengt op de eerste schooldag een cursusblok, schrijfgerief en de laptop mee. Alle handboeken zijn
voor elke leerling voorzien in de studiezaal van de eerstes.
Vanaf woensdag 2 september is er morgenstudie (om 08.10 uur) maar geen namiddagstudie.
De avondstudie (1stes tot 5des) begint op maandag 7 september, van 16.30 uur tot 18.00 uur.
 Administratie
Op de eerste schooldag krijgt uw zoon of dochter ook een inlichtingenformulier mee dat u aanvult en ten laatste op
donderdag 3 september aan de klassenleraar laat bezorgen.
Bij vragen kan u altijd contact opnemen met het onthaal van het college op het nummer 051 26 47 26.
Geachte ouders, beste jongere, wij willen uw zoon/dochter alle kansen bieden om zich in het Klein Seminarie te
ontplooien en persoonlijk te ontwikkelen. Wij engageren ons voor een goede samenwerking en een open
communicatie. We wensen u allen een boeiend en uitdagend nieuw schooljaar toe.
Met vriendelijke groeten
De klassenleraars en opvoeders
Merel Lefevere, adjunct-directeur
Carla Obin, directeur
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Veiligheidsmaatregelen in het kader van de coronapandemie.
MONDNEUSMASKER
Elke leerling brengt altijd een persoonlijk mondneusmasker mee. Wie geen mondneusmasker bij heeft, meldt zich
op het secretariaat waar je een mondneusmasker kan kopen.
 Elke leerling draagt verplicht een mondneusmasker, dat correct is aangebracht
- vanaf het betreden van het schooldomein (ook in de dreef);
- in alle gebouwen (ook in de gangen, in de fietsenkelder en in het sanitair blok);
- tijdens de lessen en tijdens de studietijd;
- in de rijen.
 Er is geen verplichting om het mondneusmasker te dragen
- tijdens de pauzemomenten binnen de grenzen van de speelplaats;
- tijdens het nuttigen van de maaltijd in het schoolrestaurant of de boterhamrefter.
TOEGANG TOT DE SCHOOL
Er is een verbod van samenscholen op het openbaar domein. Afspraken bij het binnenkomen op het schooldomein:
- 3des, 4des, 5des & 6des komen binnen via de toegangsdeur Botermarkt of via de groene fietspoort.
- 1stes en de 2des komen binnen via de dreefpoort Zuidstraat of via de groene fietspoort.
- Je respecteert waar mogelijk de fysieke afstand van 1,5m.
- Je ontsmet bij het binnenkomen van het schooldomein je handen (handgeldispenser).
- Je houdt het mondneusmasker aan en stalt eerst je fiets in de fietsenstalling.
MIDDAG OP HET COLLEGE
Schoolrestaurant voor warme maaltijd
- Je draagt een mondneusmasker in de rij en houdt het aan tot je neerzit in de refter.
- Je scant zelf je maaltijdkaart en daarna ontsmet je je handen.
- Van zodra je je zitplaats verlaat, doe je je mondneusmasker terug aan.
- Je ruimt af aan het afruimpunt, je ontsmet je handen en gaat pas daarna naar buiten.
Boterhamrefters
- Je draagt een mondneusmasker in de rij en houdt het aan tot je neerzit in de boterhamrefter.
- Bij het binnenkomen ontsmet je je handen en je houdt afstand.
- Van zodra je je zitplaats verlaat, doe je je mondneusmasker terug aan.
- Je ruimt af, ontsmet je handen en verlaat de refter.
- De drankautomaten zijn beschikbaar en er is de mogelijkheid om je handen te ontsmetten.
STUDIETIJD
Vanaf woensdag 2 september start de morgenstudie. Er is vanaf maandag 7 september ook avondstudie van 16.30
tot 18 uur op maandag, dinsdag en donderdag en op woensdag namiddagstudie van 13.15 tot 15.30 uur.
Ten gevolge van de corona-maatregelen wordt de verplichting om de avondstudie te volgen opgeschort in
september en oktober. Tegen de herfstvakantie volgt nieuwe informatie op basis van de toestand van de
coronapandemie.
- Elke leerling (van 1stes tot 5des) krijgt op dinsdag 1 september een infoformulier waarop je ouders het
regime van je aanwezigheid in de avondstudie aanduiden.
- Bij het binnenkomen en verlaten van de studiezaal ontsmet je je handen.
- Je draagt een mondneusmasker in de studiezaal.
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