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Zondag 3 januari 2021
Beste leerlingen en ouders,

Gelukkig Nieuwjaar!
Hopelijk hebben jullie het nieuwe jaar op een goede en
veilige manier ingezet. En hebben jullie kunnen genieten
van een fijne kerstvakantie in kleine kring.
Vanuit de school willen we jullie het beste wensen voor
2021.
Hoe start de school op 4 januari 2021?
Er was gisteren terug overleg tussen de ministers van onderwijs, de virologen en de onderwijspartners.
Daar is er beslist dat de huidige verstrengde coronamaatregelen worden verlengd tot de krokusvakantie
(tem 12/02/21).
Dus op maandag 4 januari start de school terug op dezelfde manier zoals de laatste periode (zie verder).

School open op maandag 4/01/2021

Ben je tijdens de kerstvakantie in een rode zone/buitenland geweest?
Waarschijnlijk heb je al via de media vernomen dat de maatregelen voor wie terugkeert uit een rode zone
vanaf 31 december verstrengd zijn, want dit wordt beschouwd als een hoog-risico-contact.
Wat moet je doen als je langer dan 48u in een rode zone bent geweest?
- Na terugkeer: onmiddellijk laten testen.
- Na terugkeer: verplichte quarantaine.
- 7 dagen na terugkeer: een 2de test.
- In afwachting van resultaat: verplichte quarantaine.
- Bij negatief resultaat van de 2de test stopt de quarantaine
We rekenen erop dat ieder die zich in die situatie bevindt, zich aan deze procedure en verplichte
quarantaine houdt. Bel naar de school en laat ons weten wanneer de 2de test gepland wordt. Breng daarna
het negatieve resultaat mee naar school als je terug naar school mag komen.
Als je vragen hebt, dan kan je steeds de school contacteren.
We wensen ieder een fijne en veilige start in 2021!
Vriendelijke groeten,
Katrien Genbrugge, directie
én het voltallig schoolteam van de Leerexpert Begijnenvest
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START na de KERSTVAKANTIE – START SCHOOL OP 4/01/2021
Dezelfde verstrengde maatregelen blijven gelden tot de krokusvakantie!
1ste jaar
Observatiefase

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

2de en 3de jaar

4 dagen per week naar school.

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.

Van 4/1 tot 8/1
Van 10/1 tot 15/1

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

Groep B:
5HL - 4PL
4LA - 5LAa
Afstandsonderwijs
Op school

Praktijk op Verplaatsing (POV) voor 4LA-4/5LA-5LAa: elke week!
➔ De BGV-leerkracht bespreekt dit 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)

Ter herinnering: Vrijdag 15-1-21: vrijaf voor de leerlingen (pedagogische studiedag)

