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Roeselare, dinsdag 15 september 2020 

Aan de ouders van de leerlingen uit het eerste jaar. 

 

Geachte ouders, 

beste leerling 

 

Uw zoon of dochter volgt al een aantal weken het eerste jaar in het college en kreeg intussen de kans om te proeven van 
het leven op school. Ook als ouder wil u vast kennis maken met het secundair onderwijs van uw zoon of dochter op onze 
school.  Daarom nodigen we u uit op Leerwijs, een info- en contactavond voor ouders van leerlingen uit het eerste jaar, op 
maandag 21 september 2020 in het Klein Seminarie.  
 
Om deze avond veilig te laten verlopen vragen we u om op het hele schooldomein een mondmasker te dragen en de 
gevraagde coronamaatregelen na te leven. Om alles in goede banen te leiden, vragen we dat slechts een ouder per gezin 
de toelichting zal bijwonen. Daarenboven organiseren we de avond in twee groepen. Op deze manier kunnen we gebruik 
maken van voldoende grote ruimtes en kunnen we de afstandsregel respecteren.  
 
Het programma: 
 
19.00 - 20.00 u. Ouders van leerlingen uit 1LA worden ontvangen in de Suydtbrugge. 
 Ouders van leerlingen uit 1MA worden ontvangen in het auditorium. 

 Ouders van leerlingen uit 1LB worden ontvangen in de feestzaal. 
 Ouders van leerlingen uit 1LC en 1MC worden ontvangen in de kerk. 

 
20.15 – 21.15 u. Ouders van leerlingen uit 1MB worden ontvangen in de Suydtbrugge. 

Ouders van leerlingen uit 1LD en 1MD worden ontvangen in het auditorium. 
 Ouders van leerlingen uit 1LE worden ontvangen in de kerk. 
 Ouders van leerlingen uit 1LF worden ontvangen in de feestzaal. 
 
Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij u te parkeren buiten het schooldomein. Bij het binnenkomen van het schooldomein 
via de Zuidstraat begeleiden we u graag verder op onze school. 
 
Tijdens het infomoment zal de klassenleraar de visie op “Leren en leven in het Klein Seminarie” toelichten. Hij of zij zal u 
uitleggen hoe wij goede studiegewoontes aanbrengen en uw zoon of dochter met zorg ondersteunen en begeleiden. 
Uiteraard is er ook ruimte voor uw vragen en bezorgdheden. 
 
We zijn ervan overtuigd dat deze info- en contactavond de samenwerking tussen ouders en school bevordert.  Daarom 
ontmoeten wij u graag op maandag 21 september om 19.00 u. of 20.15 u. volgens bovenstaand schema.  
 
Bij vragen kan u contact opnemen via directie.kleinseminarie@sint-michiel.be. 
 
 

Met vriendelijke groeten  

 

De klassenleraars en opvoeders 

 

Merel Lefevere, Carla Obin  

directie 
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