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Roeselare, 12 februari 2021 
 
 
Betreft: heropstart na de krokusvakantie 
 
 
 
Geachte ouder 
Beste leerling(e)  
 
Op maandag 22 februari om 8.20 u. starten we de school op volgens de richtlijnen van code oranje. Dat betekent 
terug voltijds contactonderwijs voor de eerste graad en wisselend contact- en afstandsonderwijs voor de 
tweede en derde graad. De planning daarvan is op de volgende bladzijde terug te vinden. De school voorziet tot 
aan de paasvakantie de mogelijkheid om afstandsonderwijs op school te volgen. Ook avondstudie blijft mogelijk.  
 
Om de school praktisch te organiseren, vragen we om per leerling dit formulier in te vullen. 
 
De organisatie van de maaltijden blijft ongewijzigd. Leerlingen van het zesde jaar nuttigen hun lunchpakket in de 
feestzaal. Alle anderen volgen hun normale maaltijdregime binnen de klasgroep als ze op school zijn.  
 
De lessen L.O. in periodes van afstandsonderwijs kunnen terug doorgaan. De verzekering paste haar polis aan 
en leerlingen zijn verzekerd als zij een opdracht L.O. uitvoeren tijdens de lesuren. 
 
We wijzen ook op het blijvend belang van preventie: mondmaskers, handhygiëne, het houden van voldoende 
afstand en voldoende ventilatie blijven verplicht en helpen ons doorheen deze periode.  
 
Met zorgzame groeten 
 
  
Merel Lefevere, Carla Obin, Eva Stael   
directie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ttp/www.sint-michiel.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FsNaLGYbokymsw5UoGqj1R-ZYYQ_ml9FsHB5bNCdGkpUNVRVN1Y2T0NNSVI1TjA1NzYzMUZXQVM5Ri4u
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 WEEK 8 22 februari  23 februari 24 februari 25 februari 26 februari 

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

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

WEEK 9 1 maart 2 maart 3 maart 4 maart 5 maart 

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 10 8 maart 9 maart 10 maart 11 maart 12 maart 

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 11 15 maart 16 maart 17 maart 18 maart 19 maart 

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 12 22 maart 23 maart 24 maart 25 maart 26 maart 

2de graad  lessen op school   lessen op school  Examens op school Examens op school Examens op school 

3de graad  afstandsonderwijs  afstandsonderwijs  
Combinatie 
afstands- en 
contactonderwijs 

Combinatie 
afstands- en 
contactonderwijs 

Combinatie 
afstands- en 
contactonderwijs 

WEEK 13 29 maart 30 maart 31 maart 1 april 2 april 

2de graad  Examens op school Examens op school Examens op school   

3de graad  
Combinatie 
afstands- en 
contactonderwijs 

Combinatie 
afstands- en 
contactonderwijs 

Combinatie 
afstands- en 
contactonderwijs 

 lessen op school   lessen op school  

5 tot 18 april - Paasvakantie 
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