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NIEUWSBRIEF: bijsturing coronamaatregelen onderwijs  
Roeselare, 26 maart 2021  
  
 

Lente is eerst:  
kleine, groene knoppen.  
Dan kleurrijke bloesems.  
En langzaam maar zeker  

volle vrucht.  
Pasen is eerst:  

ontmoetingen die opbeuren.  
Gebaren die wonden doen genezen.  

Nieuwe levensmoed  
die langzaam maar zeker  

deuren en vensters openzet. 
 
 
Geachte ouder  
Beste leerling(e)  
  
Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen van woensdagavond voor het onderwijs, moeten wij onze 
schoolorganisatie opnieuw bijsturen. 

Eerste en tweede graad 
Voor de eerste en tweede graad blijven de gemaakte afspraken gelden: de examens gaan door zoals gepland. 
De leerlingen van de eerste graad blijven op school tot 11.55 u. De leerlingen van de tweede graad kunnen na 
hun examen al vanaf 11.05 u. naar huis vertrekken of om 10.00 u. in geval van een studiebeurt. Het 
schoolrestaurant blijft dicht, studie op school kan helaas niet. Zoals gecommuniceerd in onze vorige nieuwsbrief 
voorzien we wel noodopvang. Ook eventuele inhaalexamens kunnen doorgaan. 

Op donderdag 1 en vrijdag 2 april worden de leerlingen van de eerste en tweede graad niet meer op school 
verwacht. De klassenleraar sluit het trimester af in een digitaal contact met zijn klasgroep via Teams: 

- voor de eerste graad op vrijdag 2 april om 15.30 u. (gewijzigd tijdstip) 
- voor de tweede graad op vrijdag 2 april om 15.30 u.  

Op vrijdag 2 april vanaf 15.00 u. krijgen alle leerlingen van de 1ste en de 2de graad toegang tot het rapport via 
Smartschool. Eens aangemeld op Smartschool kiest 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.   

Derde graad 
Voor de derde graad vallen alle lessen weg vanaf maandag 29 maart, zowel het afstandsonderwijs als het 
contactonderwijs. Deadlines voor reeds opgegeven taken vervallen niet. De geplande toetsen vallen weg.  Het 
trimester wordt afgesloten met een tussentijds rapport. 

http://ttp/www.sint-michiel.be
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Op donderdag 1 april vanaf 9.00 u. krijgen de leerlingen van de 3de graad toegang tot het rapport via 
Smartschool. Eens aangemeld op Smartschool kiest 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.   

Als school zetten we blijvend in op de begeleiding van de leerlingen. De vakleraren en meneer De Baerdemaeker, 
onze leerlingenbegeleider, zijn ook volgende week digitaal bereikbaar voor ondersteuning of een duwtje in de 
rug. De klassenleraar plant een persoonlijk contact met uw zoon of dochter in de loop van de week om in gesprek 
te gaan over zijn/haar welbevinden en leervorderingen. Zo hopen we dit vreemde trimester zinvol te kunnen 
afsluiten.  

 

Opnieuw worden onze jongeren uitgedaagd om samen te leren groeien en moeten we rekenen op de flexibiliteit 
van iedereen – waarvoor onze oprechte dank. We wensen u een deugddoende paasvakantie toe en houden u 
verder op de hoogte over de opstart van het derde trimester. 
 

 

Zorgzame groeten  
  
  
 

Merel Lefevere, Carla Obin, Eva Stael  
directie  
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