Nieuwsbrief 15 - Covid-19-maatregelen vanaf maandag 16 november 2020
Roeselare, zaterdag 7 november 2020

Geachte ouder
Beste leerling(e)

De eerste twee maanden van het schooljaar liggen ondertussen achter ons en een groot aantal leerlingen kon in
deze bewogen tijden, net voor de herfstvakantie, genieten van hun jaardag. Een dag waarop het dagelijkse
lesgebeuren werd doorbroken en er dankzij een goede organisatie door het pedagogisch team tijd werd gemaakt
voor groepsvorming en verdieping. Voor wie de jaardag nog niet werd georganiseerd, wordt er uitgeweken naar
een datum in het tweede trimester.
Dat de intrede van de herfst en de toename van de corona-besmettingen ook voor extra uitdagingen zorgden in
het onderwijs moesten ook wij op school en een aantal van onze leerlingen in hun gezinssituatie ervaren. We
durven hopen dat voor elke betrokkene de quarantainesituatie achter zich ligt en dat wij als school voldoende
communiceerden en een onderwijsaanbod op afstand konden garanderen.
Het blijft dan ook onze ambitie om in de komende periode verder na te denken en onze organisatie bij te sturen
om aan onze leerlingen optimaal onderwijs aan te bieden in een voortdurend veranderende context. Hieronder
informeren we u alvast over een aantal zaken.

Herfstrapport
Op het einde van oktober overhandigde de klassenleraar aan elke leerling een tussentijds rapport met de
evaluatie van de voorbije lesperiode. Deze resultaten en de eventuele nota van de klassenleraar geven een
indicatie van de leervorderingen van uw zoon of dochter.
In de rapportmap vindt u ook het formulier voor akkoord met ons schoolreglement en de kostenbijdrage voor
dit schooljaar. Graag dit formulier gehandtekend terug meegeven met uw zoon of dochter op de eerste
schooldag na de herfstvakantie (zie verder).
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Klein Seminarie de wijnactie ten voordele van haar onderwijsprojecten
in de Lievensmissie in India. U kreeg hierover een brief mee in de rapportmap. Alle informatie hierover is ook te
vinden op www.lievensmissie.be. Wij hopen op uw steun en bedanken u alvast voor uw solidariteit met onze
projecten.
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Schoolorganisatie in code oranje
A. Verlengde herfstvakantie en afstandsonderwijs
Het overlegcomité besliste op 30 oktober dat de herfstvakantie verlengd wordt tot en met zondag 15 november.
Op maandag 16 november hervatten alle lessen in code oranje. In het secundair onderwijs gaan de leerlingen
van de tweede en de derde graad vanaf dan over op maximaal 50% contact onderwijs.
De leerlingen van de eerste graad en van de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers kunnen voltijds naar
school blijven komen. Voor deze klassen voorzien we een spreiding in de ruimte om de leerlingenstromen binnen
de gebouwen te verminderen. De leerlingen volgen alle lessen in hun stamklas met uitzondering van die lessen
waar een vaklokaal vereist is (vb. Techniek).
Voor de leerlingen van de tweede en de derde graad kiezen we er voor om een combinatie van
contactonderwijs en afstandsonderwijs te organiseren.
1. Tijdens het contactonderwijs (lessen op school) worden de klasgroepen niet gesplitst en blijft het
uurrooster behouden. Ook hier voorzien we een spreiding van de klassen in de ruimte om de
leerlingenstromen binnen de gebouwen te verminderen.
2. Tijdens het verplichte afstandsonderwijs (lessen thuis) blijft ook het uurrooster behouden en is er een
aanbod van online lessen en/of opdrachten waarbij de vakleraar digitaal beschikbaar is voor de
leerlingen. De modaliteiten en de afspraken omtrent het afstandsonderwijs communiceren wij volgende
week uitgebreid in een nieuwsbrief.
Vóór 1 december bekijkt de overheid de situatie opnieuw en beoordeelt men of 100 procent contactonderwijs
opnieuw mogelijk is. Om een maximale aanwezigheid op school te garanderen voor onze leerlingen, werkten
wij onderstaand aanwezigheidsschema uit voor de 2de en 3de graad:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

WEEK 1

16 november

17 november

18 november

19 november

20 november

2de graad

afstandsonderwijs

afstandsonderwijs

afstandsonderwijs

lessen op school

lessen op school

3de graad

lessen op school

lessen op school

lessen op school

afstandsonderwijs

afstandsonderwijs

WEEK 2

23 november

24 november

25 november

26 november

27 november

2de graad

lessen op school

lessen op school

lessen op school

afstandsonderwijs

afstandsonderwijs

3de graad

afstandsonderwijs

afstandsonderwijs

afstandsonderwijs

lessen op school

lessen op school

WEEK 3

30 november

1 december

2 december

3 december

4 december

2de graad

afstandsonderwijs

afstandsonderwijs

afstandsonderwijs

lessen op school

lessen op school

3de graad

lessen op school

lessen op school

lessen op school

examens

examens
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B. Schoolopvang
Op vraag van ouders en in overleg met de directie staat de school opnieuw garant voor opvang tijdens de dagen
waarin afstandsonderwijs voorzien wordt. Dit kan voor volgende dagdelen:
− voormiddag van 8:20 tot 11:55
− middag en namiddag van 12:00 tot 15:55
− namiddag van 13:25 tot 15:55
De aanvraagmodaliteiten voor opvang worden gecommuniceerd in de volgende nieuwsbrief (ten laatste op
vrijdag 13 november).
C. Opschorting studietijd op school
Eerder dit schooljaar werd onze verplichte studietijd opgeschort tot na de herfstvakantie en kon er worden
ingetekend voor vrijwillige studie.
Omwille van de veiligheidsmaatregelen willen we klasgroepen zoveel mogelijk gescheiden houden. Dit betekent
dat vanaf maandag 16 november ook alle ochtend- en avondstudies voor alle leerlingen opgeschort worden.
Dit houdt in dat de lesdag (zowel in het geval van lessen volgen op school als in het geval van afstandsonderwijs)
voor uw zoon of dochter eindigt om 15:55 op maandag, dinsdag en donderdag, om 11:55 op woensdag en om
17:00 op vrijdag. Leerlingen van de derde graad en 4GLA blijven ook op maandag tot 17:00 op school.
Het spreekt voor zich dat we onze leerlingen ondanks Covid-19 blijvend willen stimuleren om ook na de lestijd
tijd en ruimte vrij te maken om de leerstof grondig te verwerken.
De aanvraagmodaliteiten voor wie nood heeft aan opvangstudie tot 18:00 worden gecommuniceerd in de
volgende nieuwsbrief (ten laatste op vrijdag 13 november).
D. Middagmalen
Wij zijn blij om als school een warme maaltijd te kunnen blijven aanbieden aan onze leerlingen van het 1ste tot
en met het 5de jaar. Het maaltijdrégime van uw zoon of dochter van voor de vakantie kan dus voor de dagen
van contactonderwijs behouden blijven. We zorgen voor een veilige organisatie van de refter door vaste plaatsen
per klas toe te wijzen en voldoende afstand te garanderen tussen de verschillende klasgroepen.
In oktober stuurden wij de middagorganisatie voor de leerlingen van het 6 de jaar bij door hen een eigen
lunchpakket te laten gebruiken in de feestzaal. We opteren ervoor om deze regeling aan te houden en bijkomend
vaste plaatsen per klasgroep toe te wijzen.
Wie dit wenst kan alsnog kiezen om af te stappen van de keuze voor warme maaltijden en opteren voor een
middagpauze thuis of op school met een eigen lunchpakket. Om een vlotte organisatie te garanderen, dient
een keuze voor bovenstaande wijziging gemeld tegen uiterlijk dinsdag 10 november 18:00 via een mail naar
directie.kleinseminarie@sint-michiel.be.

Geachte ouder
Beste leerling(e)
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Wij hopen samen met het volledige schoolteam dat de komende herfstweken voor u en uw gezin gezond en
zorgeloos kunnen verlopen. We houden u graag verder op de hoogte over onze schoolorganisatie in een
nieuwsbrief in de week van 9 november.

Het Corona-virus blijft ons doorzettingsvermogen testen
op een manier die we nog nooit meemaakten,
zowel op het individuele vlak als op het collectieve.
Het is mooi dat zo veel schone kanten van de mens
tot uiting komen in zo veel kleine dingen.
Het is een bewijs dat de hoop werkt
op ondoorgrondelijke manieren.
(Leeftocht)

Met vriendelijke groeten
Merel Lefevere, Carla Obin
directie
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