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NIEUWSBRIEF heropstart 16 november 2020 

 

 

Geachte ouder(s) 

Beste leerling(s) 

Na de verlengde herfstvakantie kijken ook wij er naar uit om onze leerlingen terug te verwelkomen op school. Omdat 

de schoolorganisatie opnieuw aangepast is, door de verstrengde veiligheidsmaatregelen, informeren we u via deze 

nieuwsbrief over de heropstart. 

Naast het blijvend aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs, kan u als ouder en als leerling erop rekenen dat we ook 

in de weken die volgen oog blijven hebben voor het welzijn van onze leerlingen. Vele klassenleraars maakten al 

contact met hun klasgroep en onze opvoeders/leerlingenbegeleiders hebben alvast enkele hartverwarmende 

initiatieven voorbereid. Ook de leerlingen zelf hebben niet stilgezeten. De leerlingenraad zorgt de komende weken 

voor licht in deze korter wordende dagen. 

 

1. Modaliteiten afstandsonderwijs 

Leerlingen van de tweede en de derde graad krijgen deeltijds afstandsonderwijs (bijlage2). Om de structuur van een 

lesdag te bewaren, kiezen wij ervoor om ook op de dagen van afstandsonderwijs het uurrooster aan te houden.  

Voor elk lesuur wordt door je vakleraar een opdracht of een online les van max. 40 minuten voorzien. Dit betekent 

dat je beschikbaar bent volgens je normale uurrooster. Elke ochtend, ten laatste om 8:15 kijk je naar je kalender in 

smartschool. Daar vind je per lesuur de informatie voor de online les of de opdracht. (Zie ook het stappenplan in 

bijlage.) 

• Bij een opdracht is de leraar beschikbaar via e-mail, smartschool, teams voor vragen of problemen. Je vakleraar 

zal hier met jou verder over communiceren. 

• Online lessen gaan door via Teams. Je leeft hierbij de afspraken in de netiquette (bijlage1) na. Een online les 

wordt aangekondigd in je smartschoolkalender. Wanneer een vakleraar je uitnodigt voor een online les, krijg 

je de deelneemlink ook per e-mail.  

Afstandsonderwijs is niet altijd en voor iedereen even evident.  

Heb je vragen of moeilijkheden met de leerstof, dan kan je terecht bij je vakleraar. Elk lid van ons schoolteam is te 

bereiken op zijn/haar professioneel e-mailadres van de vorm voornaam.naam@sint-michiel.be . Ondervind je 

problemen met digitale toegang of beschik je over beperkte online-mogelijkheden voor internet, laptop- of 

computergebruik,  heb je het lastig of wil je gewoon even praten dan kan je terecht bij je klassenleraar of een 

leerlingenbegeleider. Ook als directie blijven wij beschikbaar via directie.kleinseminarie@sint-michiel.be.  
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2. Leerlingenstromen en afstandsregels 

De leerlingen van de eerste graad worden voltijds op school verwacht voor het volgen van hun lessen. Ook de 

leerlingen van de tweede en de derde graad krijgen nog deeltijds les op school. Het aanwezigheidsschema vindt u in 

bijlage.  

De leerlingen van de eerste graad komen, zoals voorheen, naar school langs de dreefpoort Zuidstraat of via de groene 

fietspoort. De leerlingen van de tweede en de derde graad komen binnen via de toegangsdeur Botermarkt of via de 

groene fietspoort. De veiligheidsregels i.v.m. het mondneusmasker en de handhygiëne blijven gelden van zodra je de 

campus betreedt.  Voorzie een tweetal mondmaskers voor een volledige lesdag en breng ook een reserve 

mondmasker mee.   

Om de leerlingenstromen verder te beperken worden enkele bijkomende maatregelen genomen: 

• Leerlingen worden gespreid in de ruimte door nieuwe stamklassen toe te kennen en door in de gebouwen 

eenrichtingscirculatie te organiseren daar waar het mogelijk is. 

o Leerlingen van het tweede jaar krijgen een nieuwe stamklas in het Y-gebouw (met aangegeven 

eenrichtingscirculatie). 

o Leerlingen van het derde jaar krijgen tijdens het contactonderwijs een nieuwe stamklas in het G-

gebouw (met aangegeven eenrichtingscirculatie).  

o De nieuwe stamlokalen zijn zichtbaar in het online lesrooster op WebUntis. 

 

• Leerlingen worden gespreid in de tijd door alternerende korte pauzes. 

o Voor leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar wijzigt niets. 

o Leerlingen van het 2de, 4de en 6de jaar krijgen een veranderend uurrooster, zowel tijdens het 

contactonderwijs als tijdens het afstandsonderwijs. 

▪ Lesuur 3 volgt aansluitend op lesuur 2 om 10.00 u tot 10.50 u. Daarna volgt een pauze van 

15 minuten. Lesuur 4 start om 11:05. 

▪ Lesuur 7 op vrijdag volgt aansluitend op lesuur 6 om 15.05 u. tot 15.55 u. Daarna volgt een 

pauze van 15 minuten. Lesuur 8 start om 16.10 u. 

 

• Tijdens de pauzes houden de leerlingen hun mondmasker aan (ook tijdens het toiletgebruik) en respecteren 

ze zo goed mogelijk de afstandsregel. 

 

• Bij het toiletgebruik wordt het maximale aantal leerlingen (geafficheerd) gerespecteerd. Na het toiletgebruik 

is de leerling zelf verantwoordelijk voor de voorziene handhygiëne. 

 

Ons opvoedersteam zorgt voor een gestroomlijnde en veilige organisatie van de middagmalen, per klasgroep en met 

vaste plaatsen. Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief blijven we warme maaltijden aanbieden voor leerlingen van het 

1ste tot en met het 5de jaar tijdens de dagen van contactonderwijs. De leerlingen krijgen maandag- of 

donderdagmiddag verdere toelichting over die organisatie door de opvoeders. 

  



   
 

   
 

3.  Schoolopvang en studietijd op school 

Leerlingen met contactonderwijs (= les op school) worden ten laatste om 8.15 u. op school verwacht en gaan na het 

eerste belsignaal naar hun stamlokaal. 

Tijdens de periodes van afstandsonderwijs staat de school op vraag van de ouders garant voor opvang tijdens de 

lesuren. We voorzien opvang in de volgende dagdelen: 

• Voormiddag    8:20-11:55 

• Middag           11:55-13:25 (altijd in combinatie met een voor- of namiddag) 

• Namiddag      13:25-15:55 of 17:00 (volgens het lesrooster) 

Als ouder vraag je de schoolopvang aan via een e-mailbericht naar directie.kleinseminarie@sint-michiel.be. Vermeld 

hierbij duidelijk de lesdagen en de dagdelen waarop opvang nodig is. De aanvraag gebeurt ten laatste om 18.00 u. op 

de dag voorafgaand aan de dag waarop u opvang wenst. Leerlingen die aanwezig zijn in de schoolopvang, brengen 

hun schoolboeken en -materiaal mee, alsook oortjes of een headset. Ze kunnen ook hun persoonlijke laptop 

meebrengen om online lessen te volgen. Tijdens de schoolopvang kunnen leerlingen ook gebruik maken van een 

schoolcomputer. Tijdens de dagen van afstandsonderwijs bieden we voor deze leerlingengroep geen warme maaltijd 

aan. Leerlingen brengen hun lunchpakket mee.  

Omwille van de veiligheidsmaatregelen willen we klasgroepen zoveel mogelijk gescheiden houden. Vanaf maandag 16 

november worden daarom, zoals eerder gecommuniceerd, alle ochtend- en avondstudies opgeschort. 

• Leerlingen van de eerste graad kunnen, indien nodig, via dit online formulier avondstudie aanvragen voor de 

periode tot en met 3 december. Wij blijven omwille van de coronamaatregelen wel sterk aanraden om uw 

zoon of dochter thuis te laten studeren. 

• Leerlingen van de tweede en de derde graad die nood hebben aan avondstudie kunnen de directie 

contacteren op directie.kleinseminarie@sint-michiel.be  

• Het aanbod van de vakstudie en sessies leren leren blijft doorgaan, weliswaar in een aangepaste vorm. 

Leerlingen die ingeschreven zijn of uitgenodigd worden voor de vakstudie, krijgen verdere informatie van de 

vakstudiebegeleiders. 

 

4. Ventilatie , verluchting en verwarming 

Zorgen voor verse lucht is een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een infectieziekte te verkleinen. 

Daarnaast is ventilatie en verluchting ook nodig om de binnenlucht gezond te houden, microdruppels in de omgeving 

te verdunnen en zo het lescomfort voor onze leerlingen en leraren optimaal te houden.  

Ook in deze koudere periode zullen de ramen en deuren zeer frequent of toch zoveel mogelijk geopend worden en/of 

blijven. Dit betekent dat de temperatuur in de klassen lager zal zijn dan normaal. Ondanks de gerichte verwarming 

raden we aan dat uw zoon of dochter zich warm aankleedt.  

 

5. Lessen L.O. 

Vanaf maandag 16 november kunnen de lessen lichamelijke opvoeding opnieuw weliswaar in gewijzigde vorm 

doorgaan op school. De lessen gaan maximaal contactloos en zoveel mogelijk buiten door. Leraren L.O. kunnen 

eveneens de focus leggen op thema's die zeker nu van belang zijn voor het welbevinden van leerlingen.  

Als leerling word je verwacht je sportgerief mee te hebben voor de lessen L.O. op school. Tijdens het afstandsonderwijs 

voorzien de leraren L.O. sportieve uitdagingen los van het uurrooster. 

mailto:directie.kleinseminarie@sint-michiel.be
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6. Buiten de lestijd 

De school is niet alleen een leerplek, maar ook een leef-plek. Naast onze vele maatregelen om de lestijd en de studietijd 

veilig te organiseren, hechten we ook blijvend waarde aan het bredere schoolklimaat in deze coronatijden. 

• De pastorale werkgroep en de leerlingenraad zorgen binnenkort voor een warme, zinvolle invulling van de 

adventstijd. 

• De feestzaal is voor onze zesdes niet alleen een lunchruimte, maar ook een ruimte waar ze na de lunch, in hun 

klasgroep, kunnen ontspannen, bijpraten, overleggen voor groepswerken, etc. 

• De leeszaal blijft ‘s middags beperkt toegankelijk voor leerlingen van de derde graad. De leerlingen krijgen 

verdere informatie van hun jaaropvoeder. 

• Zowel op school als in afstandsonderwijs blijven we tijd maken voor het klassenuur, leer- en 

leerlingenbegeleiding. 

• Samen met de leerlingenraad werken we een aantal initiatieven uit om de middagpauze op een veilige en 

zinvolle manier in te vullen. 

 

 

Geachte ouder(s) 

Beste leerling(s) 

In solidariteit en vertrouwen blijven we school maken voor al onze leerlingen. We wensen jullie een vlotte start op 

school of van thuis uit toe.  

Zorgzame groeten, 

 

 

Merel Lefevere, Carla Obin 

directie 

 

 

Bijlages:  

1. Deeltijds afstandsonderwijs tweede en de derde graad 

2. Netiquette voor online lessen 

3. Stappenplan voor afstandsonderwijs tweede en derde graad. 

 


