Westmalle, 4 juni 2021
Einde schooljaar 2020-2021 voor de leerlingen van 4 SO
Geachte ouders
Nu het schooljaar stilaan ten einde loopt willen we u op de hoogte brengen van een aantal praktische
regelingen.
1

Proefwerken

Het proefwerkrooster werd aan de leerlingen bezorgd.
Alle leerlingen zitten normaliter steeds in hetzelfde lokaal, op dezelfde plaats, in dezelfde bubbel. De regels van
social distancing willen we ten allen tijde blijven bewaken. Leerlingen, leraren en toezichters dragen verplicht
een mondmasker.
Na afloop van hun laatste proefwerk van de dag mogen de leerlingen onmiddellijk naar huis vertrekken.
Leerlingen die beginnen om 8.25 uur mogen ten vroegste de school verlaten om 9.15 uur. Als je proefwerk
begint om 10.25 uur mag je ten vroegste om 11.15 uur vertrekken.
Opgelet: enkel om 12.05 uur rijden er schoolbussen. Mocht u als ouder uw kind met de wagen willen afhalen
na het proefwerk, willen we vragen om niet te parkeren op de kasseistrook voor de school.
Belangrijk: in geval van ziekte moet de school zo vlug mogelijk verwittigd worden en moet er altijd een
doktersattest bezorgd worden.
2

Laatste proefwerkdag

Op dinsdag 22 juni 2021 hebben de vierdejaars hun laatste proefwerk.
In samenspraak met het gemeentebestuur, de ordediensten en de andere schooldirecties dringen wij er op aan
dat ook de ouders hun verantwoordelijkheid zouden opnemen en met zoon of dochter duidelijke afspraken
zouden maken om overlast in het dorpscentrum te vermijden! Blijf zeker de geldende coronamaatregelen ook
buiten de schoolpoort nauwgezet opvolgen.
3

Deliberatie en rapport

De deliberatie van uw zoon of dochter staat geprogrammeerd op vrijdag 25 juni. De klassenleraar of zijn/haar
vervanger zal diezelfde dag tussen 16.00 en 20.00 uur één van de ouders van de leerlingen die een B- of een Cattest behaalden opbellen om de algemene uitslag bekend te maken.
We nodigen de ouders van alle leerlingen uit om het rapport digitaal te bespreken op woensdag 30 juni 2021
tussen 12.00 en 17.00 uur. De link voor dit digitale contact wordt u later nog via smartschool bezorgd. We
verwachten dat alle leerlingen bij dit gesprek aanwezig zijn. Het volledige rapport zal op woensdag 30 juni vanaf
11.00 uur zichtbaar zijn.
4

Binnenbrengen schoolboeken

Woensdag 23, donderdag 24, vrijdag 25, maandag 28 en dinsdag 29 juni 2021 zijn deliberatiedagen. De
leerlingen hoeven niet op school aanwezig te zijn, tenzij voor het inleveren van de schoolboeken (zie regeling
verderop in deze brief). Opgelet: elke leerling dient hierbij persoonlijk aanwezig te zijn!
Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.
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5

Herinschrijvingen en boekenlijsten

Daags na de deliberatie van de betrokken klas krijgt u via smartschool een link doorgestuurd om de
herinschrijving voor het volgende schooljaar in orde te maken. Via diezelfde weg kan u ook meteen de
schoolboeken voor volgend schooljaar bestellen. Mogen we vragen om dit zo snel mogelijk (en uiterlijk op
vrijdag 2 juli) in orde te brengen?
Belangrijke data augustus:
- maandag 16 en dinsdag 17 augustus 2021: bijkomende proeven;
- maandag 23 augustus 2021: toetsing vakantietaken.
Wij wensen onze leerlingen alle succes toe!

Directie en leraren

uurregeling inleveren schoolboeken: zie verder
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Westmalle, 4 juni 2021

Betreft: inleveren van de schoolboeken door de leerlingen van 4 SO
Geachte ouders
Beste leerling
Na afloop van de proefwerken worden de boeken die uitgeleend zijn via het boekenfonds van de school terug
binnengebracht.
Wij herinneren u er aan dat de dagen van de deliberatie officiële schooldagen zijn. De leerlingen zijn verplicht
naar school te komen voor het inleveren van de boeken. Een eventuele afwezigheid moet dus steeds gewettigd
worden. Indien een leerling om een geldige reden niet op het vermelde uur op school aanwezig kan zijn, nemen
de ouders hierover vooraf (en ten laatste op vrijdag 18 juni) contact op met mevr. B. Schrijvers.
Om organisatorische redenen is het belangrijk dat de leerlingen 5 minuten vóór het vermelde uur op school
zijn.
Wij verwachten de leerlingen van 4 SO op vrijdagvoormiddag 25 juni 2021, volgens deze uurregeling:






om 8.30 uur:
om 8.50 uur:
om 9.10 uur:
om 9.30 uur:
om 9.50 uur:

4 ECa
4 ECb
4 ECc
4 GL - LAa
4 GR - LAe

 om 10.10 uur:
 om 10.30 uur:
 om 10.50 uur:
 om 11.10 uur:
 om 11.30 uur:

4 HW
4 LAc
4 WEa
4 WEb
4 WEd - LAd

De leerlingen verzamelen op de speelplaats van de eerste graad aan lokaal Q01. Ze brengen uiteraard alle
boeken van het boekenfonds mee (herkenbaar aan de stempel van de school). Ontbrekende boeken worden
diezelfde dag nog binnengebracht. We rekenen erop dat er niets in de boeken geschreven staat (ook niet met
potlood!) en dat papiertjes en het kaftpapier verwijderd zijn. Beschadigde en/of verloren boeken moeten
worden vergoed. Uiteraard draagt iedereen ook op dat moment een mondmasker en dienen de regels rond
social distancing steeds gerespecteerd te worden.
Met vriendelijke groeten
De directie
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