Beste ouder(s)

Ongetwijfeld deelt u met ons de bezorgdheid over de impact van de coronacrisis op het verdere
verloop van het schooljaar en het eindresultaat van uw zoon of dochter. Daarom willen we u een
stand van zaken van de studieresultaten van uw zoon of dochter van 06 januari t.e.m. 13 maart 2020
(in bijlage) geven en u ook informeren over de gang van zaken in het 3de trimester.
Wat gebeurt er na de paasvakantie?






De paasproefwerken worden niet meer ingehaald. Op het rapport vindt u een stand van
zaken van het 2de trimester.
Of de lessen al dan niet weer worden opgestart, hangt af van de richtlijnen van de overheid.
Indien de lessen op maandag 20 april 2020 verder worden opgeschort, zullen de leerlingen onder begeleiding - nieuwe leerstof krijgen. We zullen de nodige afspraken maken, zodat
leerlingen die boeken of materiaal te kort hebben, dat op een veilige manier kunnen komen
afhalen.
Zodra de lessen weer worden opgestart, willen we maximaal inzetten op het aanbieden van
leerstof.

Wat wordt er in mei 2020 sowieso geschrapt?






alle (meerdaagse) studiereizen (voorschotten worden terugbetaald),
alle (vakgebonden) excursies,
alle activiteiten waarbij externen betrokken zijn,
alle film- en toneelvoorstellingen,
de opendeurdag van zondag 17 mei.

Waar kunnen we nog geen antwoord op geven?



We weten nog niet op welke manier de eindevaluatie (bv. proefwerken in juni) zal gebeuren.
We hebben nog geen richtlijnen over het verloop van de delibererende klassenraden
gekregen.

Op maandag 06 april 2020 begint de paasvakantie. Tijdens de vakantie zullen de leerkrachten geen
nieuwe opdrachten meer doorsturen, maar die vakantie kan nog steeds worden gebruikt om stukken
van de leerstof te herhalen en tekorten bij te werken. We hopen dat u uw zoon of dochter hierbij
blijft aanmoedigen.
We raden u sterk aan om de berichtgeving op de website en Facebook te volgen!
Indien u nog vragen, internet- en computerproblemen hebt, kunt u ons altijd contacteren via het emailadres van de school, sanctamaria@molenland.be

Met vriendelijke groeten
Martine Van Wanseele

