Aan de ouders van de leerlingen van 1B – 2B - 3bso
Intussen is het 1ste trimester al een heel eind gevorderd en komen we stilaan aan het einde van
periode 2.
In 1B - 2B en 3bso werken we met permanente evaluatie. Dat betekent dat er in de lessen
geëvalueerd wordt. In 1B - 2B en 3bso zullen de lessen dus normaal doorgaan tot en met
dinsdagmiddag 21 december, 11.55u. De leerlingen zijn dus vrij op dinsdagnamiddag.
De toetsen worden in de lessen gegeven. Tijdens de laatste lesdagen kunnen een aantal activiteiten
georganiseerd worden.

zie keerzijde

Vergeet niet om via de klaslink een
digitale afspraak te maken om een
gesprek met de klastitularis te kunnen
voeren.
Deze link wordt via Smartschool
doorgestuurd.

Regeling einde trimester 1B – 2B- 3bso

De lessen eindigen op dinsdag 21 december om 11.55 uur.
Op woensdag 22 en donderdag 23 december zijn de leerlingen vrij. Dan bespreken de
leerkrachten in verschillende klassenraden de resultaten.
Op donderdag 23 december gaan de oudercontacten digitaal door.
U zal als ouder via smartschool een link doorgestuurd krijgen waarop u kan vastleggen wanneer u
het digitaal contact wenst.
Op vrijdag 24 december worden de leerlingen in de voormiddag op school verwacht.
Deze voormiddag is een VERPLICHTE schooldag.
Het eerste jaar moet op school zijn van 09.30 uur tot 11.30 uur.
Het tweede jaar verwachten we van 08.30 uur tot 10.30 uur.
De leerlingen van het derde jaar moeten op school zijn van 08.30 tot 11.30 uur.
Dan vinden er activiteiten per jaar plaats.
’s Namiddags is iedereen dan vrij.

Mogen wij vriendelijk vragen om het ingevulde document weer mee te geven met uw zoon/dochter.
Wij hopen op een grote inzet in deze belangrijke periode.
Vriendelijke groet
F. Bevernage / I. Delaere
Directie

Naam leerling

: _____________________________

Klas : ____________

Schikkingen laatste dagen 1ste trimester
Ondergetekende, ouder of verantwoordelijke van ________________________________________
uit klas ___________ verklaart op de hoogte te zijn van de schikkingen van de laatste dagen van
het 1ste trimester.
Ik maak ook een digitale afspraak voor het digitaal oudercontact van donderdag 23 december via de
klaslink die ik via smartschool doorgestuurd krijg.
Handtekening ouders (of verantwoordelijke)
________________________
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