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Schooljaar 2020-2021: startbrief

Beste ouders en leerlingen

De start van het schooljaar komt eraan. We zijn blij dat we met al onze leerlingen voltijds op school
het schooljaar kunnen beginnen. Enkele dagen geleden ontvingen we het definitieve draaiboek van
het ministerie van onderwijs over de eerste week van het schooljaar. We starten op in code geel. In
deze brief vind je meer info.

De dagindeling
Alle leerlingen kunnen voltijds naar school (geen afstandsonderwijs). De lessen starten om 8.25
uur. Er is middagpauze van 12 tot 13 uur.
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De leerlingen die les hebben tot 15.40 uur, kunnen op school blijven om te studeren tot 16.30 uur
(= busstudie). Daarna is er nog avondstudie mogelijk van 16.45 tot 17.45 uur, vanaf maandag 14
september. Wil je in de avondstudie blijven, duid dit dan aan op het infoformulier, waarvan je de
link in de begeleidende mail vindt.
De school is open vanaf 7.30 uur; er is toezicht vanaf 8 uur. Het onthaal is bereikbaar op het
nummer 051 40 05 68, elke dag van 8 tot 17.45 uur, op woensdag tot 15 uur. Tussen 12 en 13 uur is
het onthaal gesloten.
De eerste schooldag
Wanneer verwachten we onze leerlingen op dinsdag 1 september?
•
•
•

8.25 uur: alle leerlingen van het eerste jaar
9.30 uur: alle nieuwe leerlingen van het tweede tot en met het zevende jaar
10.05 uur: alle andere leerlingen

De leerlingen van het eerste jaar kregen een aparte uitnodiging voor het onthaalmoment op 29
augustus. Op dit onthaalmoment krijgen ze info over de eerste schooldag. Mappen en ander
schoolgerei hoef je nog niet aan te kopen.
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De leerlingen van het 2de tot het 7de jaar brengen op de eerste schooldag zeker het volgende mee:
de schoolagenda, schrijfgerei, een cursusblok en een mapje om brieven in op te bergen. Het
lessenrooster krijg je de eerste schooldag. Boeken of cursusmateriaal voor bepaalde vakken breng
je mee vanaf 2 september. Opgelet: er kunnen geen boeken en cursussen meer bewaard worden in
de lokalen. Iedereen kan op school een locker huren.

Middageten en drank
Tijdens de eerste schoolweek (tot vrijdag 4/09) brengt iedereen een eigen lunchpakket mee; er zijn
geen warme maaltijden en broodjes beschikbaar, ook geen vieruurtjes. Voor daarna bekijken we de
mogelijkheden wat betreft de maaltijden.
Er zijn geen drankautomaten op school. We raden aan om zelf een drinkfles mee te brengen: je
kunt die vullen aan een drankfonteintje op de speelplaats. Zelf drank meebrengen mag uiteraard
ook.
De leerlingen van de derde graad mogen de school tijdens de middagpauze verlaten als de ouders
hiervoor schriftelijk toestemming geven. De leerlingen krijgen hierover een aparte brief met meer
uitleg.
De leerlingen van de eerste en de tweede graad blijven op school eten. Alleen wie dicht bij de
school woont, mag ’s middags naar huis om te eten. Uitzonderlijk mag dat ook bij familie. De
ouders doen in dit geval een schriftelijke aanvraag, enkel via een formulier dat je bij je
leerlingenbegeleider vraagt. De aanvraag wordt ondertekend door de ouders en door het
familielid. Enkel de leerlingenbegeleider of de directie kan toestemming verlenen. In de stad eten
mag niet! Wie op school eet, blijft de hele middag op school. De school kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor een leerling die tijdens de middagpauze met toestemming van een ouder de
school verlaat.

Belangrijke data
•
•
•
•
•
•
•

dinsdag 8/09/2020: klasfoto’s
maandag 5/10/2020: pedagogische studiedag; vrije dag voor alle leerlingen
dinsdag 17/11/2020: digitaal oudercontact herfstrapport
vrijdag 18/12/2020 vanaf 16 uur: digitaal oudercontact kerstrapport
vrijdag 22/01/2021: facultatieve vrije dag
dinsdag 27/04/2021: digitaal oudercontact paasrapport
woensdag 30/06/2021 vanaf 16 uur: digitaal oudercontact jaarrapport
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Coronamaatregelen
•

•
•

•

•

Er is mondmaskerplicht voor iedereen op school, behalve tijdens de lessen LO en in pauzes op
de speelplaats. Ook in de bus- en avondstudie moet het mondmasker gedragen worden.
Iedereen brengt een eigen exemplaar mee. Er zijn tegen betaling mondmaskers beschikbaar
aan het onthaal (het bedrag komt op de schoolrekening). We voorzien handgel en de nodige
reinigingsmiddelen voor de klaslokalen. De leerlingen van de richtingen Basismechanica (BM)
en Lassen-constructie (LC) moeten een masker dragen uit zuiver katoen, geen synthetische
maskers. Dit omwille van de veiligheid bij het lassen.
Er mogen geen uitstappen of andere activiteiten buiten de school georganiseerd worden. De
sportdag, gepland op 10 september, is geannuleerd.
De richtlijnen vanuit de overheid geven aan dat aanwezigheid van ouders op school zoveel
mogelijk moet beperkt worden en enkel op afspraak kan. Oudercontacten zullen digitaal
plaatsvinden. De ouders van nieuwe leerlingen vanaf het 2de jaar zullen in de loop van
september telefonisch gecontacteerd worden. Wil je als ouder een gesprek met iemand van
leerlingenbegeleiding of zorg, dan kan je zelf een afspraak vragen. Dat kan telefonisch (051 40
05 68) of via mail (vti.tielt@molenland.be).
Wie ziektesymptomen vertoont, blijft thuis. Leerlingen die op school ziek worden, zullen een
aparte plaats krijgen. De ouders worden onmiddellijk op de hoogte gebracht en verzocht om
hun zoon/dochter op school te komen afhalen. We vragen om de huisarts te contacteren en
het advies van de huisarts te volgen.
Attesten voor afwezigheden worden zo snel mogelijk en zeker binnen de 10 werkdagen op
school afgegeven of via mail doorgestuurd naar vti.tielt@molenland.be. Wordt een
ziektebriefje te laat of niet bezorgd, dan is de afwezigheid ongewettigd.

We kijken met jullie uit naar de start van dit nieuwe schooljaar en doen er alles aan om het
schoolgebeuren en de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen.
Als je vragen of bezorgdheden hebt, neem dan zeker contact op met ons. We bekijken dan samen
wat er mogelijk is. We wensen je een mooi schooljaar toe!

Met vriendelijke groeten
Charlotte Strobbe, Aida Van Haverbeke
directie
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