
 
 
 
 
 
 

MAANDBRIEF MEI 2021 

 

Beste ouders en leerlingen 

Na overleg met stad Deinze en na risicoanalyse van onze preventie-adviseur hebben we besloten om het 
advies van minister Weyts te volgen en alle leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs 
vanaf 10 mei weer 100 % contactonderwijs te laten volgen. De overheid doet een oproep tot volgende 
inspanningen: 

• leerlingen worden opgeroepen om zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school te komen; 
• leerlingen worden aangespoord om de één-hobby-richtlijn te blijven volgen; 
• de hele samenleving wordt opgeroepen om zich nauwgezet aan alle veiligheids- en 

voorzorgsmaatregelen te houden, uit solidariteit met het onderwijs. 
 
Voorzichtigheid blijft geboden. Veiligheid van leerlingen én personeelsleden staat altijd voorop. Daarnaast 
is er ook oog voor een werkbare organisatie. We zorgen ervoor dat alle leerlingen coronaproof hun lunch 
in de eetzaal kunnen nuttigen. Van zodra het draaiboek is aangepast, zal het u worden doorgestuurd. 
 
Zoals u hieronder kan zien, maken de lessen hier en daar stilaan plaats voor een lesvervangende activiteit. 
Die activiteiten worden steeds georganiseerd binnen de klasbubbel en er wordt geen gebruik gemaakt van 
het openbaar vervoer.  
 
De toetsenperiode voor BSO wordt gepland tussen 31 mei en 18 juni. De eindtoetsen vinden plaats in het 
gewone lessenrooster. Het toetsenrooster wordt u tijdig doorgestuurd.  
 
Zoals het er nu naar uitziet zullen de examens in TSO plaatsvinden volgens het normale halvedagsysteem, 
in de voormiddag. Ook het examenrooster wordt u ruim op tijd doorgestuurd zodat uw zoon/dochter een 
goede planning kan opmaken.  
 
We kijken er alvast naar uit om vanaf 10 mei alle leerlingen weer voltijds op school te mogen verwelkomen 
en hopen dat we dit schooljaar ook op deze manier positief mogen afsluiten.  
 
Vriendelijke groeten 
Directie  
 

Maandkalender 
 
Maandag 03.05  Peilingsonderzoek PAV, kritisch denken en mediawijsheid voor 6BA, 6BH en 
   6BRB 
Dinsdag 04.05                  Inenting HPV2 voor alle 1ste jaren (uitgezonderd 1STEMB1 en 1STEMB3) 
Woensdag 05.05            Teambuilding i.s.m. Team Adventure voor 3BT, 3MT en 3ET 
Donderdag 06.05 Verkeersles ‘De bromfiets in het verkeer’ door Politie Deinze-Zulte- 
   Lievegem voor 3BHK, 3BH, 3BB en 3BBM 
   Medisch onderzoek voor 3MT 
Maandag 10.05  Verkeersles ‘De bromfiets in het verkeer’ door Politie Deinze-Zulte- 
   Lievegem voor 3EE, 3EM, 3BT, 3ET, 3MT en 3IW  
Woensdag 12.05 Teambuilding i.s.m. Team Adventure voor 3EE, 3EM en 3IW 
   Strafstudie 8 
Donderdag 13.05 Vrijaf (Hemelvaart) 
Vrijdag 14.05  Vrijaf 
Dinsdag 18.05  Opleiding ‘Klantgericht voor toekomstige technici’ door Educam voor 6AT  
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Woensdag 19.05 Teambuilding i.s.m. Team Adventure voor 3BHK en 3BH     
Vrijdag 21.05  Romeinse veldtocht voor 2STEMA en 2STEMW 
   50-dagenviering voor alle 6de en 7de jaren       
Maandag 24.05  Vrijaf (2de Pinksteren) 
Dinsdag 25.05  Schoolbezoek filmcrew AVS i.k.v. het programma ‘Achter de schermen’ 
      Teambuilding i.s.m. Team Adventure voor alle 4de jaren  
Woensdag 26.05 Idem voor 3BBM en 3BB 
Vrijdag 28.05  Fietsuitstap voor 2STEMB 
   Teambuilding i.s.m. Team Adventure voor 1STEMA en 1STEMW 
Zaterdag 29.05  Infodag voor kandidaat-leerlingen 
Zondag 30.05  Idem 
Maandag 31.05  Opleiding ‘Building the future’ voor 6BT, 7BRB en 7BIH (vd) 
 

 

 


