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Donderdag 11 februari 2021
Beste leerlingen en ouders,

Na de afkoelingsweek vanuit thuis: een welverdiende krokusvakantie!
Deze week was weer een zéér speciale week.
De leerlingen én de leerkrachten hebben zich tijdens deze week
hard ingezet op vanuit thuis te werken/leren. Super gedaan!
Denk nog aan de laatste deadlines of die laatste online-meeting. Stuur de laatste
taken in én dan kan de krokusvakantie starten. Geniet er van!

Hoe start de school na de vakantie?
De school start terug na de vakantie op maandag 22 februari 2021 met dezelfde verstrengde
coronamaatregelen zoals we al een tijdje doen (zie achterkant).

School open op maandag 22/02/2021

Als er tijdens de vakantie iets verandert, dan laten we dit weten via Google Classroom.

Een positieve test tijdens de afkoelingsweek of tijdens de krokusvakantie?
Is er een leerling positief getest met COVID-19?
- Bel het CLB: 03 338 44 88
- Je kan de school bereiken via mail: begijnenvest@leerexpert.be
We wensen iedereen een fijne en ontspannende vakantie toe.
We vragen wel aan iedereen om zich te houden aan de huidige corona-maatregelen tijdens de
krokusvakantie, dit voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van anderen.

Vriendelijke groeten,
Katrien Genbrugge, directie
én het voltallig schoolteam van de Leerexpert Begijnenvest
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START na de KROKUSVAKANTIE - START SCHOOL OP 22/02/2021
Dezelfde verstrengde maatregelen blijven gelden na de krokusvakantie!
1ste jaar
Observatiefase

5 dagen per week naar school. Alle lessen gaan door op school.

4 dagen per week naar school.
2de en 3de jaar
Opleidingsfase

Elke woensdag: afstandsonderwijs (thuis) via Google Classroom
= verplichte taken/opdrachten
Sommige lessen (vb. zwemmen) gaan niet door = Pas naar school om 10u15
Maandag: 2/3ME + 3PL
Dinsdag: 3LA
Donderdag: 2PL + 2/3SD
Vrijdag: 2HL, 3HL + 2LA

4de en 5de jaar

1 week: 5 dagen naar school
 Andere lestijden: start 9u05 – einde 15u40 (op woe 12u40)
Kwalificatiefase
 4/5SD en 4/5OH: gewone lestijden
1 week: 5 dagen afstandsonderwijs (thuis) via Google Classroom
= verplichte taken, opdrachten, online-lessen,…
Wat? Op maandag en donderdag: taakschema met de planning
 Klastitularissen nemen contact op voor meer info.

22/02 tem 26/02
1/03 tem 5/03
8/03 tem 12/03

Groep A:
4HL – 5PL – 4/5ME
4/5OH - 4/5SD
Afstandsonderwijs (thuis)
Op school
Afstandsonderwijs (thuis)

Groep B:
5HL - 4PL
4LA - 5LAa (+ 4/5LA)
Op school
Afstandsonderwijs (thuis)
Op school

Vanaf 1/03 gaan 4/5LA en 5LAa op stage.
Vanaf 15/03 gaan er meerdere klassen op stage.
 De BGV-leerkrachten bespreken dit verder met de leerlingen.
ABO
6de jaar

Maandag: 1 dag afstandsonderwijs (thuis) via Google Classroom
Dinsdag: 1 dag naar school
Woensdag tem Vrijdag: 3 dagen op stage (afhankelijk vd sector)

