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Beste leerlingen en ouders,

Eerst en vooral een ‘dank je wel’ om goed voor jezelf en voor elkaar te
zorgen. Sinds de herfstvakantie hebben we op onze school weinig tot
geen besmettingen met COVID-19. Sinds de herfstvakantie zijn er geen
klassen meer in quarantaine moeten gaan.
Hopelijk blijven we dit zo volhouden!

Maar wegens de huidige situatie hebben de Minister van Onderwijs en het Overlegcomité beslist om een
afkoelingsperiode in te lassen voor het secundair onderwijs in de week voor de krokusvakantie. Dus ook
voor onze school.

Afstandsonderwijs voor alle leerlingen: 8/02/21 t.e.m 12/02/21
Tijdens de week van maandag 8 februari tot en met vrijdag 12 februari 2021 blijven alle leerlingen van
onze school thuis. Er zal tijdens die week afstandsonderwijs georganiseerd worden voor alle leerlingen.
De stages blijven doorgaan (vb. ABO/5PL).

+
Onze school werkt via Google Classroom. De leerlingen kennen dit.
De leerkrachten zullen taken geven aan de leerlingen.
Op maandag en donderdag wordt er een overzicht gegeven wat de leerling moet doen.
- Digitale taken via Google Classroom
- Online meetings via Google Meet
- Taken/oefeningen/… die op voorhand worden meegegeven.
De meeste leerlingen van de school zijn ondertussen al bekend met het afstandsonderwijs.
Ook zijn er al een tijdje vele laptops uitgeleend aan de leerlingen om te kunnen werken op afstand.
Enkel voor de leerlingen van observatie (1ste jaar) zal dit een eerste ervaring worden met afstandsleren.
De komende dagen zullen de leerkrachten aan de leerlingen duidelijk uitleggen wat ze moeten doen.
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Vragen of zorgen?
Heb je vragen over het afstandsleren?
Is er thuis geen internet? Zijn er thuis geen digitale middelen (vb. laptop/tablet)?
Maak je je zorgen? Wil je noodopvang?
 Bel naar de school – 03 201 67 60
We helpen je graag verder.

KROKUSVAKANTIE: 13/02/21 tem 21/02/21
Terug school: maandag 22/02/21
Na die week ‘afstandsonderwijs’ is het een week krokusvakantie van 13/02/21 tem 21/02/21.
De school gaat terug open op maandag 22 februari 2021. Meer info volgt.

School open op maandag 22/02/21

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

Positieve test op COVID-19? Ook tijdens de vakantie?
Is er een leerling positief getest met COVID-19?
- Bel de school 03 201 67 60 of het CLB: 03 338 44 88
- Je kan de school ook bereiken via mail: begijnenvest@leerexpert.be

Vriendelijke groeten,
Katrien Genbrugge, directie
én het voltallig schoolteam van de Leerexpert Begijnenvest

