Haacht, 14 maart 2020
Beste ouders
Beste leerlingen
Nu de lessen voor 3 weken zijn opgeschort, zijn heel wat ouders en leerlingen
bezorgd en hebben veel vragen. Omdat het een heel uitzonderlijke situatie is,
hebben wij niet altijd direct een pasklaar antwoord op alle vragen.
Vanuit de school hebben wij reeds volgende initiatieven genomen en afspraken
gemaakt. Op maandag 16 maart bespreken wij met alle leerkrachten samen welke
leerstofonderdelen voor welk vak de komende weken best worden ingeoefend.
Op dinsdag 17 maart maken wij daarvoor een planning op. Zodra die planning klaar
is, starten wij via Smartschool de communicatie op.
Wat kan je als leerling doen?
• We vragen uitdrukkelijk dat je dagelijks 2 keer Smartschool raadpleegt, best eens
in de voormiddag en eens rond 16 u.
• We raden alle leerlingen aan om de behandelde leerstof van het tweede trimester
in te oefenen/te studeren.
Schoolafspraken n.a.v. het opschorten van de lessen en de examens
• De examens van Pasen hoeven niet ingehaald te worden. Bij de deliberaties op
het einde van het schooljaar zullen wij ons baseren op de cijfers van het eerste
trimester, de dagelijkswerkcijfers van het tweede trimester en de cijfers die in
het derde trimester nog zullen volgen.
• De leerstof voor de examens met Pasen wordt niet toegevoegd aan de leerstof
voor de examens met juni.
• De gemiste leerstof zal er tijdens het derde trimester niet in een spoedtempo
doorgejaagd worden.
Wat kan je als ouder doen?
• Help je zoon of dochter bij het opmaken van een planning. Dagelijks wat
schoolwerk in afwisseling met ontspanning, liefst buiten, is aangewezen.
Momenteel focussen wij ons als school volledig op het leerrecht van de leerlingen.
De vragen over de geschrapte excursies, schoolse en buitenschoolse activiteiten en
het financiële luik dat daaraan gekoppeld is, moeten even wachten. We maken er
werk van en zullen zo spoedig mogelijk hierover communiceren.
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