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MAANDKALENDER MAART 2021
Beste ouder(s) en leerlingen
De maand maart biedt zich aan met een rapport dagelijks werk en een examenperiode 1ste graad A-stroom.
Net zoals in de voorbije maanden van dit schooljaar staan er weinig tot geen lesvervangende activiteiten
gepland wegens corona. De overheid kondigt een versoepeling aan vanaf 15 maart, op voorwaarde dat de
cijfers goed blijven. Dit betekent dat een lesvervangende activiteit enkel gepland mag worden in
klasverband en zonder gebruik te maken van het openbaar vervoer. Indien er voor de klas van uw
zoon/dochter een activiteit gepland wordt, brengen we u daarvan via smartschool op de hoogte.
Studiekeuze 2de jaren
In de loop van deze maand komt het studiekeuzedossier aan bod in alle klassen van het tweede jaar Astroom. Vervolgens informeren wijzelf de leerlingen in de klas over de verschillende studierichtingen in het
derde jaar. Ook het CLB komt binnen in de klas en informeert over richtingen buiten onze school.
De leerlingen van de B-stroom kiezen voor een derde jaar beroep hout, bouw of mechanica. Zij worden
door hun praktijkleerkrachten geïnformeerd over wat deze richtingen concreet inhouden.
Zoals u reeds kon lezen in de jaarkalender staat op 25 maart de infoavond voor u, ouders, gepland. Omdat
deze infoavond niet fysiek kan en mag plaatsvinden, organiseren we een alternatief. Van zodra we dit
concreet uitgewerkt hebben, brengen we u op de hoogte.
Partieel cijfer 3
In de week van 15 maart ontvangt u het rapport dagelijks werk (partieel cijfer 3) digitaal. Dit rapport geeft
de resultaten en de vakcommentaren van toetsen en taken gemaakt in de periode januari tot half maart.
Dit rapport is nog niet volledig: het attituderapport (feedback vanuit de klassenraad) ontbreekt nog. Deze
resultaten worden namelijk besproken tijdens de klassenraden van 31 maart en 1 april. De klassenleraar
voegt de commentaar vanuit de klassenraad toe aan dit rapport en bespreekt dit met u op het oudercontact
van 2 april. Uw zoon/dochter krijgt na de paasvakantie het volledige rapportmapje mee naar huis.
Paasexamens 1ste graad A-stroom
Voor de 1ste graad A-stroom wordt het trimester afgesloten met een examenperiode. De paasexamens
hebben plaats vanaf maandag 29 maart (zie afzonderlijk examenrooster) en lopen tot en met woensdag 31
maart. De ouders en leerlingen ontvangen eerstdaags het examenrooster. Op donderdag 1 april houden
de leerkrachten klassenraden en zijn de leerlingen niet op school.
Ouder- en leerlingcontact
Op vrijdag 2 april is er geen les, maar worden de leerlingen verwacht op het tweede leerlingencontact in de
voormiddag. In de namiddag wordt het tweede trimester voor alle leerlingen en hun ouders afgesloten met
een oudercontact. Deze beide contacten zullen digitaal verlopen. U zal bericht krijgen waarbij u in eerste
instantie zal kunnen reserveren bij de klassenleraar, in tweede instantie bij een andere leerkracht. Mogen
we er nogmaals op wijzen dat het leerlingcontact een verplichte activiteit is. Uw zoon/dochter wordt online
verwacht op het afgesproken uur met zijn/haar klassenleraar. Gewettigde afwezigheden worden op
voorhand gemeld bij de adjunct-directeur.
We wensen uw zoon/dochter veel goede moed toe voor de komende examenperiode.
MAANDKALENDER
Maandag 01.03
Donderdag 04.03
Vrijdag 05.03

Medisch onderzoek voor 3EE en 3EM
Klastraject voor 2STEMB2
Klastraject voor 2STEMB2 (vervolg)

Donderdag 11.03
Vrijdag 12.03

Zondag 14.03
Maandag 22.03
Dinsdag 23.03
Woensdag 24.03
Donderdag 25.03
Maandag 29.03
Woensdag 31.03
Donderdag 01.04
Vrijdag 02.04
Zaterdag 03.04

HEV2-opleiding voor 7BAE (gedeeltelijk)
HEV2-opleiding voor 7BAE (dag 2)
Infoles ‘Leren omgaan met eigen seksualiteit (anticonceptie, SOA’s, …)’ door
Kraamkaravaan voor 5IW
Infoles studiekeuze 3de jaar voor 2STEMA en 2STEMW
PC3 voor BSO en TSO
HEV2-opleiding voor 6AT en 7BAE (gedeeltelijk)
HEV2-opleiding voor 6AT en 7BAE (dag 2)
Strafstudie 6
Medisch onderzoek voor 1STEMB1 (vm)
Infoavond studiekeuze 2de jaren (o.v.)
Start examenperiode voor 1ste graad A-stroom. Studievrijaf in de namiddag vanaf
29.03
Laatste examendag 1ste graad A-stroom
Klassenraden (nm)
Strafstudie 7
Klassenraden (vrijaf voor alle leerlingen)
Online leerlingencontact in de voormiddag op afspraak
Online oudercontact van 13 tot 19 uur
Paasvakantie t.e.m. 18 april

