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Nieuwsbrief: Start 2de trimester/semester 

 
Een nieuw jaar. 

Twaalf maanden tijd, 
365 dagen vol kansen 

 
om onze oude droom  

van goedheid en nabijheid 
waar te maken, 

 
om te kijken, maar vooral te zien, 

om te luisteren, maar vooral te horen, 
om waar te nemen, maar vooral te voelen, 

om te verkondigen, maar vooral te doen, 
 

om raakbaar te blijven voor elkaar 
en wat er gebeurt met mensen… 

 
Geachte ouder 
Beste leerling(e) 
 
 
We verwelkomen vanaf 1 januari 2021 directeur Eva Stael binnen het directieteam en wensen u vanwege 
het voltallige directieteam alle goeds toe voor het nieuwe jaar. We hopen dat u samen kon genieten van 
enkele gezellige vakantiedagen en kijken hoopvol uit naar nieuwe kansen in 2021. Met nieuwe moed 
zetten we verder in op kwalitatief onderwijs voor uw zoon of dochter, met aandacht voor hun 
welbevinden en dit in open communicatie met u als ouder. 
 
Hierbij herhalen we de organisatie van het tweede trimester/semester. We blijven alle nieuwsberichten 

en verplichtingen omtrent de onderwijsorganisatie goed opvolgen en sturen bij waar nodig. Alle 

veiligheidsregels i.v.m. het mondneusmasker en de handhygiëne blijven gelden van zodra men de 

campus betreedt.  Gelieve uw zoon of dochter van een tweetal mondmaskers te voorzien voor een 

volledige lesdag, aanvullend best ook nog een reserve mondmasker .   

 

ORGANISATIE TWEEDE TRIMESTER 
 
Lessen 

De lessen hervatten op maandag 4 januari 2021 om 8.20 u. Alvast tot aan de krokusvakantie wordt er 
deeltijds afstandsonderwijs voorzien voor de leerlingen van de 2de en 3de graad. De modaliteiten blijven 
dezelfde als in november. Verder in deze brief vindt u voor de leerlingen van de tweede en de derde 
graad een overzicht van de lesdagen op school en de dagen van afstandsonderwijs. Als school voorzien 
wij opnieuw de mogelijkheid om het afstandsonderwijs op school te komen volgen. 
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Maaltijden 

De organisatie van de maaltijden blijft ongewijzigd. Leerlingen van het zesde jaar brengen hun eigen 
lunchpakket mee en kunnen hun lunch gebruiken in de feestzaal samen met hun jaargenoten.  De 
leerlingen van de eerste graad volgen hun normale maaltijdrégime. Leerlingen van de derdes, vierdes en 
vijfdes volgen hun normale maaltijdrégime als zij op school zijn.   
 
Studietijd op school 

De verplichte studietijd op school blijft opgeschort tot aan de krokusvakantie. In de eerste lesweek is er 
geen vrijwillige ochtend-, middag- of avondstudie.  Vanaf 11 januari voorzien wij wel avond- en 
woensdagnamiddagstudie voor leerlingen die dit wensen en vooraf zijn ingeschreven.  Leerlingen die op 
advies van de klassenraad beter op school studeren, worden door hun jaaropvoeder aangesproken om 
concrete afspraken te maken. Om de studie- en werktijd op school vlot te organiseren, vragen we aan alle 
ouders om voor elk kind dat bij ons school loopt dit formulier in te vullen. Hierin geeft u aan of uw zoon of 
dochter aansluit in de studie na de lestijd en/of afstandsonderwijs op school volgt. 
Hieronder vindt u het schema voor uw zoon of dochter: 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

WEEK 1 4 januari 5 januari 6 januari 7 januari 8 januari 

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 2 11 januari 12 januari 13 januari 14 januari 15 januari 

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 3 18 januari 19 januari 20 januari 21 januari 22 januari 

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 4 25 januari 26 januari 27 januari 28 januari 29 januari 

2de graad Pedagogische 
studiedag. Geen 
school. 

afstandsonderwijs afstandsonderwijs lessen op school lessen op school 

3de graad  lessen op school lessen op school afstandsonderwijs afstandsonderwijs 

WEEK 5 1 februari 2 februari 3 februari 4 februari 5 februari 

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 6 8 februari 9 februari 10 februari 11 februari 12 februari 

2de graad afstandsonderwijs afstandsonderwijs afstandsonderwijs lessen op school lessen op school 

3de graad lessen op school lessen op school lessen op school afstandsonderwijs afstandsonderwijs 

http://ttp/www.sint-michiel.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FsNaLGYbokymsw5UoGqj1R-ZYYQ_ml9FsHB5bNCdGkpUQjREQk00VDdIRElaSTc1RTlQWjlSWTZUWS4u


 

vzw Scholengroep Sint-Michiel, Kattenstraat 33, 8800 Roeselare   ondernemingsnummer 0472 817 986           www.sint-michiel.be 
 
                                 3 

 
Extra leerondersteuning  
Tot aan de krokusvakantie is er mogelijkheid tot studiebegeleiding op school tijdens de avondstudie op 
dinsdag, woensdag en donderdag. Voor de derde graad wordt vakstudie wetenschappen en wiskunde 
ingericht.  
 
Verplichte quarantaine na verblijf in rode zone 

Op woensdag 30 december werden de quarantainemaatregelen verscherpt: reizigers die terugkeren uit 
een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact, moeten zich laten testen en in 
quarantaine. Na 7 dagen moeten ze een tweede test ondergaan. Pas als die negatief is, stopt de 
quarantaine. 
De school rekent erop dat de leerlingen en hun ouders deze wettelijke maatregelen volgen. Als we weet 
hebben dat een leerling deze quarantainemaatregelen schendt, wordt hij/zij uit de klas gehaald en naar 
huis gestuurd. 
 
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 winterperiode 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.  
  

Lessen L.O. 

Sedert half 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.  

Daar we vernamen dat de verzekeringen niet voldoende dekkend zijn voor de sportieve uitdagingen 

tijdens het afstandsonderwijs vervallen de opdrachten L.O. tijdens het afstandsonderwijs. We blijven 

echter stimuleren dat onze leerlingen tussen en na de lessen tijdens het afstandsonderwijs voldoende 

beweging genieten. 

 
We wensen iedereen een goede start! 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Merel Lefevere, Carla Obin, Eva Stael 
directie 
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