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AANPASSING
Begin van het nieuwe schooljaar 1e jaar

Beste ouders, beste leerlingen
In deze brief vindt u alle informatie over de start van het nieuwe schooljaar.
Omwille van de COVID-maatregelen zijn we genoodzaakt om een aantal
afspraken i.v.m. de start van het nieuwe schooljaar te herzien.
Op 1 september starten alle scholen het nieuwe schooljaar in pandemiefase
geel. Dit betekent dat we met grote waakzaamheid starten.
Het volledige schoolteam staat klaar om alle leerlingen warm welkom te heten
op onze school. Dit zal gebeuren met open armen, maar op afstand van elkaar.
We respecteren alle draaiboeken van de Vlaamse Overheid.
1 Administratie
Vanaf september zal alle briefwisseling via Smartschool verlopen. De inlogcodes
krijgt u op de 1e schooldag. Op donderdag 3 september 2020 is er onder
voorbehoud een virtuele infoavond over Smartschool.
Inleveren eindrapport en/of BaSO-fiche
Het eindrapport en/of de BaSO-fiche moeten ingescand en doorgestuurd worden
naar het e-mailadres leerlingbegeleiding@sintmartinusscholen.be. U kan het
eindrapport en/of de BaSO-fiche ook deponeren in de groene brievenbus ten
laatste op 3 juli 2020.
Uitschrijven
Indien u afstand wenst te doen van uw recht op inschrijving in het SMO of indien
u later de inschrijving in het SMO wenst te annuleren, stuur dan een mail naar
s.ponchaut@sintmartinusscholen.be met volgende gegevens:
●
naam en voornaam van uw kind;
●
rijksregisternummer van uw kind;
●
deze verklaring: "Ik wens afstand te doen van het recht op inschrijving in
het SMO", of: "Ik wens de inschrijving in het SMO te annuleren".
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2 Boekenpakketten
Volg de wegwijzers naar de
refter van gebouw A op
woensdag 26/08/2020
van 08.00 tot 13.00 uur
maandag 31/08/2020
van 08.00 tot 15.00 uur

Bij het betreden van de school is een
mondmasker verplicht. Wacht buiten tot
het uw beurt is en bewaar 1,5m afstand
van mekaar.
Stort vooraf 150 euro op rekening
BE92 4342 6234 8123
op naam van Katholieke Scholen
Druivenstreek vzw
met vermelding van
de naam van de leerling
het leerjaar en de richting (1A
Latijn, 1A of 1B)
(bv. Naam leerling – 1A Latijn).
Bij de afhaling toont u het bewijs van
overschrijving.
U kan het voorschot ook ter plaatse betalen
met Bancontact.
De eindafrekening van de boeken gebeurt via
de schoolrekening in oktober.

Het pakket voor plastische opvoeding en de kleding voor lichamelijke
opvoeding kunnen op datzelfde moment aangeschaft worden en komen op de
schoolrekening. Een P.O.-pakket kost 31,35 euro en de L.O.-kleding 25 euro.
Sportschoenen koopt u zelf.
3 Terugkeer uit vakantie
Indien uw gezin of uw zoon/dochter terugkeert uit oranje gebied, verwachten we
dat de leerling eerst contact opneemt met de huisarts om zich te laten testen.
Iedereen wordt gevraagd om vrijwillig zijn verantwoordelijkheid op te nemen.
Indien uw gezin of uw zoon/dochter terugkeert uit een rode zone, moet de
leerling onmiddellijk in quarantaine gaan en zich verplicht laten testen. Dit is een
wettelijke verplichting. Leerlingen die uit een rode zone komen, worden op
school geweigerd en teruggestuurd naar huis zolang er geen negatief
testresultaat kan voorgelegd worden.
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4 Eerste schooldagen
Op dinsdag 1 september is er een onthaalprogramma met een aantal leuke
activiteiten. Zo ontdekken de leerlingen stap voor stap de gebouwen, terreinen
en nabije omgeving van de school en maken ze al kennis met enkele
leerkrachten.
De 1e-jaars gaan langs de helling naast de sporthal naar het 2e veld en
verzamelen daar op afstand van elkaar.
Je neemt je studieplanner en schrijfgerief mee.
dinsdag 1 september

woensdag 2 september

donderdag 3 september

8.10 uur:
onthaal op het tweede
speelveld

08.10 uur:
infosessies over
Smartschool en ICT op
school, verkeer en
administratie

08.10 uur:
infosessies over
Smartschool en ICT op
school, verkeer en
administratie

11.50 uur:
einde schooldag

namiddag: les

09.50 – 11.50 uur:
kennismaking
11.50 uur:
einde schooldag
namiddag: vrij

5 Afspraken en richtlijnen
Het dragen van een mondmasker is op school in de gebouwen steeds verplicht,
ook tijdens de les of verplaatsingen in de gebouwen. Alle leerlingen zorgen zelf
voor een mondmasker. In de buitenlucht en tijdens het eten mag het
mondmasker uit op voorwaarde dat je voldoende afstand kan houden. Voorzie
een plastic zakje om je mondmasker hygiënisch op te bergen.
Het respecteren van social distancing is verplicht. Alle leerlingen houden zich
hieraan op het volledige schooldomein.
We vragen met aandrang om thuis te blijven bij ziekte en de school meteen te
verwittigen.
Op beide vestigingen worden circulatieplannen opgemaakt om een vlotte
doorstroom van leerlingen te bewerkstelligen. Er worden aparte in- en uitgangen
voorzien. De dagindeling wordt licht aangepast, er worden enkele nieuwe
afspraken gemaakt.
In deze pandemiefase geel wordt de aanwezigheid van ouders op school
vermeden.
In een beperkt aantal gevallen kunnen ouders wel op school komen. Neem eerst
contact op met de school.
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Tijdens de eerste schooldagen zullen de leerlingen heel wat nieuwe informatie
krijgen. In de loop van de eerste lesweek volgt hierover gedetailleerde
communicatie
via
smartschool.
6 Kalender
We volgen de richtlijnen van de overheid. Er mogen voorlopig geen extramurosactiviteiten georganiseerd worden. De groepsdynamische dagen, de
bezinning en de gezondheidsdag worden bijgevolg helaas geannuleerd. De
klassikale oudercontacten worden eveneens geannuleerd. Alle informatie zal via
smartschool verspreid worden ten gepaste tijde.
Wat blijft:
- maandag 28/09/2020: facultatieve vrije dag;
- dinsdag 20/10/2020: lesvrije namiddag vanf 11.50 uur door klassenraden,
eventuele bijwerknamiddag;
- donderdag 29/10/2020: 1e individuele oudercontact. Vermoedelijk wordt
dit virtueel georganiseerd.
7 Oproep
We hebben voldoende fietsenstallingen op beide vestigingen. Om het openbaar
vervoer te ontlasten roepen we op om met de fiets naar school te komen.
Wij wensen u nog enkele fijne vakantiedagen toe.
Met vriendelijke groeten
Johan Vanloo
Campusdirecteur Lipsius

Katholieke Scholen Druivenstreek vzw
Maatschappelijke zetel: Waversesteenweg 96 - 3090 Overijse - tel. 02 687 72 70

