Nieuwsbrief: Einde van het eerste trimester/semester

Dat Kerstmis
vreugdevol mag zijn
uitbundig en intens
in het vieren met wie je dierbaar is.
Dat Kerstmis
je dankbaar gelukkig maakt
om al wat goed was
om al wat we voor elkaar deden
en je zo vertrouwen geeft
dat veel nog kan en mag
in het nieuwe jaar

Geachte ouder
Beste leerling(e)

De eindspurt van het eerste trimester is volop ingezet. In de examenlokalen is de opperste concentratie
bijna voelbaar. Hopelijk kon elke leerling zich goed voorbereiden en kunnen ze dankzij de nodige
aanmoediging succesvolle examens afleggen.
De voorbije maanden slaagden we er ondanks de coronamaatregelen toch in om school te maken met
en voor onze jonge mensen. Ons schoolteam van leraren, opvoeders en ondersteuners gaven elke dag
opnieuw het beste van zichzelf. Zowel binnen als buiten de klasmuren was aandacht voor veel meer
dan de leerplandoelen. Van middagactiviteiten door de leerlingenraad, trainingssessies Rots & Water,
een introductie in de wereld van het hoger onderwijs, dag van de jeugdbeweging, de jaardagen en nog
zoveel meer.
Het voorbije jaar was voor iedereen zeer uitzonderlijk. Onze veerkracht en flexibiliteit werd meermaals
op de proef gesteld. Zeker voor onze leerlingen was het echt niet gemakkelijk. Mondmaskerplicht,
hobby’s die opgeschort worden, ‘de anderhalvemetermaatschappij’ etc. We wensen onze leerlingen
toe dat zij de dynamiek van het jong-zijn in 2021 weer ten volle kunnen beleven.
We kijken allemaal uit naar dagen met meer licht. Wij zetten ons alvast ook als schoolteam in om te
blijven zoeken om kleine momenten van geluk en verbinding te creëren.
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Hierbij hernemen we de organisatie van het trimestereinde.

TRIMESTEREINDE
Einde van de examenperiode:
Alle leerlingen hebben nog schriftelijke/mondelinge examens tot dinsdag 15 december om 11.55u
(uitgezonderd de mondelinge proeven voor enkele klassen 6des in de namiddag). Op dinsdagnamiddag
15, woensdag 16 en donderdag 17 december hebben de leerlingen vrijaf. Wij beklemtonen dat de
leerlingen op dinsdagmiddag geen toestemming hebben om in groep na te blijven op school noch in
groep te verzamelen nabij de schoolpoort.

Oudercontact met de klassenleraar
We zijn ervan overtuigd dat elke leerling belang heeft bij een goede samenwerking en een open
communicatie tussen de klassenleraar, vakleraren en de ouders. Een oudercontact met de klassenleraar
om de studieresultaten, de leerhouding en het welbevinden van uw zoon of dochter te bespreken is
hierbij essentieel. Daarom voorzien we op donderdag 17 december tussen 16.30 u. en 20.00 u. tijd
voor een digitaal contact met de klassenleraar. Dit contact kan telefonisch verlopen of via Teams. Om
de digitale oudercontacten vlot te laten verlopen, maakt de klassenleraar hierover de nodige afspraken
met uw zoon of dochter. Ook de directie en de leerlingenbegeleiders zijn op donderdag tussen 16.30 u.
en 20.00 u. beschikbaar voor een contact. Indien u dit wenst kan u per e-mail een afspraak maken.

Rapport
Op donderdag 17 december krijgen alle leerlingen vanaf 15.30 u. toegang tot het rapport via
Smartschool. Eens aangemeld op Smartschool kiest u of uw zoon of dochter op de startpagina voor
Skore puntenboek (de koppeling staat onderaan de navigatiekolom rechts). Daarna kan hij/zij het
rapport aanklikken. Wie als ouder problemen ondervindt om zich aan te melden, stuurt best een
mailbericht naar kleinseminarie@sint-michiel.be. We proberen uw vraag snel op te volgen.
Uitzonderlijk stellen we dit jaar ook al het rapport van onze eerstejaars ter beschikking om een vlot
verloop van het digitale oudercontact te garanderen.

Afhaling rapport
Alle leerlingen worden op school verwacht op vrijdag 18 december om hun rapport af te halen bij de
klassenleraar. De leerlingen komen de school binnen cf. de bestaande afspraken en gaan onmiddellijk
naar hun stamklas
• De leerlingen van de eerste graad worden om 9.00 u. onthaald in hun stamklas.
• De leerlingen van de tweede graad worden om 11.00 u. onthaald in hun stamklas.
• De leerlingen van de derde graad worden om 13.30 u. onthaald in hun stamklas.
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De klassenleraar staat in voor de klassikale rapportbespreking. Een individueel gesprek met de
klassenleraar kan hierop aansluiten. Mogen wij u er op wijzen dat het rapport bij afwezigheid van uw
kind niet wordt opgestuurd of wordt meegegeven met andere leerlingen maar op het secretariaat
moet afgehaald worden.
Om het trimester binnen de omstandigheden van COVID19 toch warm en sfeervol af te sluiten,
organiseert de pastorale werkgroep tijdens het klasmoment met de klassenleraar een actie ten
voordele van Welzijnszorg. Voor €1,50 kunnen onze leerlingen samen met de klas de vakantie inzetten
met een beker warme chocomelk. Alle opbrengsten gaan integraal naar Welzijnszorg. De afrekening
gebeurt via de schoolrekening. (Wie niet wil deelnemen aan deze actie, meldt dit ten laatste 11 december via
directie.kleinseminarie@sint-michiel.be).

Oudercontact met de vakleraren
Omwille van de veiligheidsmaatregelen is een leerlingencontact met de vakleraren op school niet
mogelijk. Na overleg op de klassenraad kan beslist worden dat voor uw zoon of dochter een afspraak
gewenst is met een vakleraar, vb. in functie van een remediëring of een aangepaste studieoriëntering.
In dat geval wordt uw zoon of dochter telefonisch door de vakleraar gecontacteerd op vrijdag 18
december tussen 15.30 u. en 18.00 u. Dit voorstel tot contact zal ook vermeld worden op het rapport.
Leerlingen en/of ouders die, zonder doorverwijzing van de klassenraad een contact wensen met een
vakleraar kunnen op maandag 18 januari 2021 met hun vraag terecht op het (digitale) oudercontact.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding: het CLB
De klassenraad kan voor individuele leerlingen een ‘contact met het CLB’ of een ’heroriëntering van
studierichting’ voorstellen of aanbevelen. Ouders kunnen hiervoor in het CLB terecht op vrijdag
18 december van 14.00u tot 21.00u. Het CLB is bovendien tijdens de kerstvakantie open op:
maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 december, van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13 u. tot 17 u. .

KERSTVAKANTIE
Het secretariaat van Campus Zuid - Klein Seminarie is tijdens de kerstvakantie open op maandag
21 december 2020 en woensdag 30 december 2020, telkens van 9.00 u. tot 12.00 uur.
Leerlingen en ouders die informatie over een verandering van studierichting wensen, kunnen op deze
dagen bij de directie terecht. Een afspraak maken kan via e directie.kleinseminarie@sint-michiel.be.

TWEEDE TRIMESTER
De lessen hervatten op maandag 4 januari 2021 om 8.20 u. De coronamaatregelen blijven in het
leerplichtonderwijs al zeker tot de kerstvakantie ongewijzigd. Dat hebben de minister en de
onderwijspartners beslist. Voorlopig gaan we dus uit van de geldende maatregelen, en starten we ook
in januari met deeltijds afstandsonderwijs voor de leerlingen van de 2de en 3de graad.
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Wat de eerste lesweek betreft, hanteren we de volgende regeling:
• Leerlingen van de 1ste graad en OKAN krijgen voltijds les op school.
• Leerlingen van de 2de graad krijgen
o les op school op maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 januari.
o afstandsonderwijs op donderdag 7 en vrijdag 8 januari.
• Leerlingen van de 3de graad krijgen
o afstandsonderwijs op maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 januari.
o les op school op donderdag 7 en vrijdag 8 januari.
Ook de organisatie van de maaltijden blijft ongewijzigd. Leerlingen van het zesde jaar brengen dus hun
eigen lunchpakket mee. De studietijd op school blijft opgeschort. In de eerste lesweek is er geen
ochtend-, middag- of avondstudie.
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 lessenrooster)
Als ouder vraag je de schoolopvang aan via een e-mailbericht naar directie.kleinseminarie@sintmichiel.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.
Mochten de minister en de onderwijspartners de maatregelen bijsturen, communiceren wij hierover in
de tweede week van de kerstvakantie.

SCHOOLKALENDER
De schoolkalender wordt op de website van de school actueel gehouden. De meest recente versie van
de kalender vindt u dus op www.kleinseminarie.be

We wensen elk van onze leerlingen een succesvolle afsluiter van de examenperiode en een
deugddoende vakantie toe!.

Hartelijke groeten,
Merel Lefevere, Carla Obin
directie
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