Aan de ouders, verantwoordelijken van onze leerlingen
Aan onze leerlingen
‘s-Gravenwezel
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ons kenmerk
 begin schooljaar
begin schooljaar 2020-2021
Geachte ouder, verantwoordelijke
Beste leerling

Het nieuwe schooljaar kondigt zich snel aan. Hopelijk bracht de vakantie voor u en uw gezin voldoende
ontspanning en stapt uw zoon/dochter met nieuwe energie en goede moed binnenkort onze schoolpoort binnen.
Alle leerlingen worden op dinsdag 1 september op school verwacht. We heten iedereen nu reeds van harte
welkom.
Hieronder vindt u belangrijke informatie voor zowel onze “oude” leerlingen als onze “nieuwe” leerlingen.

donderdag 27 augustus:
We voorzien voor alle leerlingen van het eerste jaar een infomoment dat start om 19 uur. Vanwege de
coronamaatregelen kunnen we jammer genoeg enkel de leerlingen verwelkomen, zonder hun ouders. Dit
infomoment zal ongeveer een uurtje duren. De leerlingen denken eraan om een mond-neusmasker en een balpen
mee te brengen. Wie de eerste week een zware boekentas wil vermijden, mag ook al werkboeken mee naar
school brengen en ze in het klaslokaal veilig wegleggen.
dinsdag 1 september:
8.30 uur:

onthaal voor alle leerlingen van het eerste jaar en alle nieuwe leerlingen van de hogere
jaren

8.45 uur:

aanvang schooljaar voor alle leerlingen van het 5 de, 6de en 7de jaar

9.00 uur:

aanvang schooljaar voor alle leerlingen van het 2de, 3de en 4de jaar

10.45uur:

einde eerste schooldag voor de leerlingen van het 5 de, 6de en 7de jaar

11.00 uur:

einde eerste schooldag voor alle andere leerlingen

De leerlingen brengen enkel schrijfgerei en een rugzak of boekentas mee om het startpakket (agenda,
blocnotes, enz.) en formulieren mee te kunnen nemen. Vergeet ook je neusmondmasker niet evenals papieren
zakdoekjes.
namiddag:

De leerlingen van 6O en 7BS melden zich aan op hun stagebedrijf voor het
ondertekenen van het stagecontract.

vanaf woensdag 2 september
Zoals u reeds kon vernemen in de media, starten alle scholen het nieuwe schooljaar in ‘code geel’ wat de
coronamaatregelen betreft.
Wellicht zullen wij ergens in de loop van het schooljaar moeten overschakelen naar een andere kleurcode wat
schoolorganisatie betreft. Daarom geven we in bijlage een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen per
code zoals die op onze school van toepassing zullen zijn (onder voorbehoud van wijzigingen).
Wij danken u bij voorbaat voor uw vertrouwen en de goede samenwerking.
Laten we er samen het beste van maken.
Met vriendelijke groeten
J. Verheyen
Directeur
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KLEURCODES – CORONA
Code groen
Normale schoolwerking.
Code geel
- Alle leerlingen komen naar school volgens het normale lesrooster (dat ontvangen ze op 1 september).
- Mond- en neusmasker is verplicht in alle binnenruimtes (klaslokalen, gangen, traphallen, toiletten..). Een
uitzondering wordt gemaakt in de refter tijdens de maaltijd en tijdens de lessen LO.
- Mond- en neusmasker is niet verplicht in de buitenruimtes.
- Er is ruim aandacht voor de algemeen geldende coronamaatregelen (geen fysiek contact, handen
reinigen telkens je het gebouw of een klaslokaal betreedt, ruime aandacht voor hygiëne op school…).
- Alle extra murosactiviteiten worden opgeschort.
- Niet-essentiële bezoekers worden in beginsel niet toegelaten op school (ouders/verantwoordelijken
worden als niet-essentiële bezoekers beschouwd).
- Alle leerlingen krijgen een vaste plaats in het klaslokaal.
Code oranje
- Alle maatregelen van ‘code geel’ blijven behouden.
- Bijkomende maatregelen:
o Alle klassen krijgen een vast lokaal toegewezen voor zover als mogelijk.
o Tijdens de pauzes worden de klassen zo veel als mogelijk gescheiden gehouden.
- Aanwezigheid op school / thuis:
o Voor de eerste graad: alle leerlingen komen naar school volgens het normale lesrooster.
o Voor de tweede en derde graad:
▪
Slechts 50 % van de leerlingen mogen aanwezig zijn op school om les te volgen.
Wij wensen dit als volgt te organiseren:
• Klassen vanaf 13 leerlingen worden opgesplitst in 2 lesbubbels. De ene
bubbel volgt les volgens het normale lesrooster in de oneven lesweken,
de andere bubbel volgt les in de even lesweken*.
• Klassen tot en met 12 leerlingen worden niet verder opgesplitst in kleinere
bubbels. Sommige van deze klassen zullen les volgen volgens hun
normale lesrooster in de even weken, andere klassen in oneven weken.
▪
De week dat de leerlingen geen les op school hebben, blijven ze thuis. De
leerkrachten geven opdrachten voor deze ‘thuiswerkweek’**.
Code rood
Alle maatregelen van code oranje blijven behouden, met dit verschil dat ook slechts 50 % van onze leerlingen
van de eerste graad op school aanwezig mogen zijn. Ook voor deze leerlingen wensen we onderstaande
regeling toe te passen:
o Klassen vanaf 13 leerlingen worden opgesplitst in 2 lesbubbels. De ene bubbel volgt les
volgens het normale lesrooster in de oneven lesweken, de andere bubbel volgt les in de
even lesweken*.
o Klassen tot en met 12 leerlingen worden niet verder opgesplitst in kleinere bubbels. Sommige
van deze klassen zullen les volgen volgens hun normale lesrooster in de even weken,
andere klassen in oneven weken.
o De week dat de leerlingen geen les op school hebben, blijven ze thuis. De leerkrachten geven
opdrachten voor deze ‘thuiswerkweek’**.
Quarantaine
In functie van de veiligheid voor onderwijspersoneel, leerlingen en ouders, kan overgegaan worden tot
quarantaine. Voor klasgroepen die in quarantaine moeten gaan, wordt afstandsonderwijs voorzien.

* De school legt de verdeling in lesbubbels vast en bepaalt tevens welke lesbubbel in welke weken les volgt. Het
is onmogelijk om u of onze leerlingen hierin inspraak te geven.
** Er worden geen klassikale livelessen georganiseerd. De leerkrachten geven ook tijdens deze week les op
school volgens hun normale lessenrooster. Mogelijk kan er wel een live overleg zijn tussen leerkrachten en
(groepen van) leerlingen met het oog op het welbevinden, een klasgesprek, verduidelijking m.b.t. een opdracht,
een vragenuurtje…
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GEWIJZIGDE DAGINDELING
Met het oog op een zo stabiel mogelijke schoolorganisatie over de verschillende codes en bijhorende
maatregelen heen, hebben we beslist om onze dagindeling aan te passen vanaf 1 september, en dit tot einde
schooljaar.
Onze dagindeling zal er het komend schooljaar als volgt uitzien:
8.25 – 8.30
8.35 – 9.25
9.25 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 11.20
11.20 – 12.10
12.10 – 13.00
13.00 – 13.50
13.50 – 14.40
14.40 – 14.55
14.55 – 15.45
15.45 – 16.35

Leerlingen komen toe op school en gaan meteen naar hun leslokaal
Lesuur 1
Lesuur 2
Pauze
Lesuur 3
Lesuur 4 of middagpauze
Lesuur 5 of middagpauze
Lesuur 6
Lesuur 7
Pauze
Lesuur 8 (laatste lesuur voor leerlingen eerste graad)
Lesuur 9

Op woensdag eindigt de schooldag om 12.10 u.

COMMUNICATIE: nu reeds goed om weten
Communicatie school → ouders
Vanaf 2/9 verloopt de communicatie vanuit de school via Smartschool. Het is dus van groot belang dat u
toegang heeft tot uw account. Als ouder van een nieuwe leerling ontvangt u hier de nodige login en info over
via mail.
Communicatie ouders → school
Tijdens de schooluren kan u onze onthaalmedewerkers telefonisch bereiken op het nummer 03 658 12 62.
Zij zullen uw vraag noteren en dit doorgeven aan de gewenste of best geplaatste medewerker. Deze laatste
persoon zal vervolgens zelf contact met u opnemen.
Wenst u uw vraag via mail te stellen? Dat kan natuurlijk ook. Bedankt om dit te doen via ons mailadres
secretariaat@hhvm.be. Onze secretariaatsmedewerker zal uw vraag of bemerking doorsturen aan de
betrokken medewerker, die op zijn beurt contact met u zal opnemen.
Communicatie ouders → leerkracht
Het planagenda dat uw zoon of dochter op 1 september ontvangt, is hiervoor het uitgelezen middel. Het vakje
‘Communicatie’ per dag staat te uwer beschikking. Uw zoon/dochter zal uw vraag of opmerking laten lezen
door de door u aangeduide leerkracht.
Maar ook als u een vraag heeft voor een leerkracht, kan u een mailtje sturen naar secretariaat@hhvm.be.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
woensdag 30 september 2020

facultatieve vrije dag

maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020

herfstvakantie

woensdag 11 november 2020

Wapenstilstand

maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

kerstvakantie

woensdag 27 januari 2021

facultatieve vrije dag

maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021

krokusvakantie

maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

paasvakantie

donderdag 13 mei 2021 tot en met 16 mei 2021

Hemelvaart

maandag 24 mei 2021

Pinkstermaandag

woensdag 30 juni 2021

laatste schooldag

Opmerking: in de planagenda van de leerling wordt op vrijdag 16 oktober de pedagogische studiedag vermeld. Door
de omstandigheden zal deze verschoven worden naar een latere, nog te bepalen datum.
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VERPAKKINGEN EN AFVAL
Drankjes en tussendoortjes die je meebrengt voor tijdens de korte pauzes kunnen enkel worden meegebracht in
herbruikbare verpakkingen. Plastic flesjes en tetra biks horen hier niet bij.
Wens je een yoghurtje, broodje… mee te brengen voor tijdens de middagpauze in de refter? Dit mag je meebrengen in zijn
oorspronkelijke verpakking, op voorwaarde dat je het meegebracht afval in de correcte vuilbak deponeert vooraleer je de
refter verlaat.
Door deze maatregel kunnen we onze groene buitenomgeving afvalvrij houden, en beperken we de afval op school tot een
haalbaar minimum.

MIDDAGPAUZE
Tijdens de middagpauze blijven de leerlingen in principe op school. Andere afspraken zijn enkel mogelijk na een
uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de ouders aan de directie. Toelating kan in principe enkel toegestaan worden aan de
leerlingen van de 6de en 7de jaren en wanneer de afstand school/thuis en terug tijdens de middagpauze in alle
weersomstandigheden veilig kan afgelegd worden.
Gedurende de middagpauze mag niemand de school verlaten zonder schriftelijke toestemming van de directeur of van het
bevoegd personeel.
Je kan je boterhammen meebrengen in een herbruikbare verpakking (geen aluminiumfolie). Omwille van de
coronamaatregelen wordt er dit jaar geen koffie, thee of water aangeboden in de refter. Je zorgt dus zelf voor een drankje, of
je koopt een drankje aan de drankautomaat (diverse soorten water, al dan niet met fruitsmaakje en vruchtensappen aan 1 of
1,50 EUR. Je kan je herbruikbare drinkbus vullen aan het einde van een lesuur in je klaslokaal.
De leerlingen van het 6de en 7de jaar mogen vanaf donderdag 3 september de school tijdens de middagpauze verlaten, mits
akkoord van de directie.

SCHOOLKLEDIJ
Op school draag je netjes verzorgde schoolkledij. Je haardracht is verzorgd.
Enkele bijkomende afspraken:
- rug, buik en schouders zijn bedekt
- tatoeages zijn niet zichtbaar
niet toegelaten:
- sportbroeken, short, korte rok of kleed
- spaghettibandjes
- naaldhakken, teenslippers
- oorringen voor jongens
- piercings (bv. neus, tong, navel) of stretchoorbellen
- pet of ander hoofddeksel (uitzondering: muts is tussen herfst- en paasvakantie wel toegelaten in open ruimte)
- opvallende kledij of accessoires, kleding verwijzend naar een groepering
- kledij met scheuren
- zonnebril (uitzondering: in mei-juni-september zijn zonnebrillen bij felle zon buiten wel toegestaan).
Bij twijfel of in geval van discussie oordeelt de school wat al dan niet toegelaten wordt.

STUDIETOESLAG
Zoals u wellicht weet, bestaat de mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming van overheidswege te bekomen. U kan meer
informatie vinden op www.studietoelagen.be.
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