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Coronanieuwsbrief van 29 mei 2029 

Er was veel nieuws deze week over de heropstart van de scholen. Vanaf volgende week is het ook op 

SNI zover. Wij kiezen ervoor om alle leerlingen nog één dag per week naar school te laten komen. Wij 

hebben alle mogelijke maatregelen genomen om dat veilig te doen. Leerlingen moeten de richtlijnen 

natuurlijk zelf ook goed kennen en volgen. In een aparte brief vindt u ze terug. Lees ze goed en leef 

ze goed na.   

We hebben de klassen moeten splitsen in kleinere “bubbels”. Niemand mag contact hebben met 

leerlingen van een andere “bubbel”. Dat is heel belangrijk. De lijsten met de indeling in “bubbels” krijg 

je snel. We hebben ook een heel nieuw lessenrooster gemaakt. Dat vind je op smartschool.  

We hebben verder in deze brief ook nieuws over de examens. Die kunnen we volgens de 

veiligheidsmaatregelen niet laten doorgaan zoals eerst gepland. We hebben een nieuw plan, kijk 

daarvoor onder punt 6 hieronder.  

We merken dat het voor veel leerlingen niet gemakkelijk is om taken tijdig in te leveren of om deel te 

nemen aan livesessies. We herinneren er toch aan dat dit alles verplicht is. Dit is geen 

vakantieperiode. Actieve deelname aan de lessen nu bepaalt mee of je slaagt of niet slaagt op het 

einde van het jaar. Daarom zullen we je ook opbellen als we het gevoel hebben dat je afhaakt. 

Als het thuis moeilijker gaat, als je b.v. met zieken in contact komt of zelf ziek wordt, moet je ons dat 

zeker laten weten. Misschien kunnen we helpen!  
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1 Lessen 

De lessen op school gaan voor alle leerlingen gedeeltelijk door op school. De andere lessen worden 

vervangen door taken “zelfstandig werk” en door lessen via “smartschool live”. 

1.1 Pre-teaching 

We maakten met de leerkrachten een lijst op van de leerstof die voor dit jaar nog noodzakelijk is. 

Daaraan zullen we vanaf nu beginnen werken. Voor een paar vakken zal je (tijdelijk) geen nieuwe 

opdrachten krijgen. Voor sommige vakken zal je nieuwe opdrachten krijgen die je op de gestelde 

datum moet inleveren. Je leerkrachten zullen je via smartschool helpen om die opdrachten goed te 

maken. Voor veel vakken zal je naast opdrachten ook een of andere vorm van les hebben. Dat zal 

altijd gebeuren via smartschool live. 

We leggen er de nadruk op dat al die opdrachten verplicht zijn. Of je ze goed maakt of niet, zal mee 

bepalen of je slaagt op het einde van het jaar. We merken dat er wel wat leerlingen afhaken. We 

begrijpen dat de omstandigheden moeilijk zijn, maar het is erg belangrijk om vol te houden. Zorg dat je 

de live-sessies kan volgen en lever taken volgens de deadline in. Haal je de deadline door 

omstandigheden niet? Waarschuw je leerkracht dan vooraf! 

We rekenen erop dat je genoeg tijd besteedt aan de opdrachten en lessen. Thuis is dat niet zo 

gemakkelijk als op school. Toch moet je elke weekdag 5 uur echt werken voor school. Sta tijdig op, 

verdeel de dag goed. Werk minimum 2 keer anderhalf uur voor de middag en zeker nog eens 

anderhalf uur na de middag. In de derde graad moet je eigenlijk in staat zijn om 4 keer anderhalf uur 

thuis te werken. Woensdagnamiddag kan je wat rust nemen, op voorwaarde dat je op zaterdag ook 

wat werkt. 

Gebruik de papieren planningsagenda waarmee je op school werkte. Noteer er je livesessies en 

deadlines in. Maak er een week- en dagschema in van werk dat je zal doen. De school zal voor de 

deliberaties je planningsagenda opvragen.  

1.2 Lessenrooster 

We werken nu volgens een alternatief lessenrooster. De vakken staan daar niet meer in met het 

aantal lesuren dat er normaal zijn. Meestal staan ze er maar één keer in. 

Een paar vakken zal je niet terugvinden. Daar moet je voorlopig geen opdrachten voor maken. 

Sommige vakken zal je terugvinden met de aanvulling “(zw)” (van “zelfstandig werk”) achter de naam. 

Dat zijn vakken waar we enkel taken (ook in de vorm van teksten die je moet lezen of filmpjes die je 

moet zien) voor voorzien. Vaak staan ze op het einde van de dag, maar je moet niet tot zo lang 

wachten om de taken ook te maken. Je leerkracht zal de taken opgeven in de agenda, met een 

deadline. Zorg ervoor dat je de taken tijdig inlevert. Als je vragen hebt, kan je via smartschool 

(berichten, forum of andere) bij je leerkracht terecht. 

Andere vakken zal je terugvinden met de aanvulling “(li)” (van “live lessen”) achter de naam. Dat zijn 

lessen waar we ook één of andere vorm van les voor voorzien. De leerkracht zal die inplannen op het 



moment dat de les in het rooster staat. Zorg er dus voor dat je dan ook aan de computer zit om de les 

te volgen. Naast de “live lessen” zal je voor die vakken ook taken (ook in de vorm van teksten die je 

moet lezen of filmpjes die je moet zien) krijgen. Ook die moet je tijdig maken en inleveren. Tijdens de 

lessen, via berichten forum en andere kan je uitleg krijgen over die taken.  

Tenslotte zijn er dus ook lessen met de markering “KL” (van klaslokaallessen). Dat zijn de lessen die 

de leerlingen in de klas op school hebben. 

Let goed op! We werken met het nieuwe tijdschema. Dat geldt voor iedereen, ook voor wie thuis 

werkt. 

Je vindt het lessenrooster op smartschool. 

Omdat we moeten werken in “bubbels” van 10, max. 14 leerlingen, hebben we de meeste klassen 

opgesplitst. In de richtlijnen voor de heropstart vind je daarover uitleg. De lijsten met de indeling krijg 

je ook via smartschool. 

1.3 Taken en opdrachten 

We willen je erop wijzen dat de taken en opdrachten verplicht zijn. Als je ze goed maakt, zal dat zeker 

een pluspunt zijn bij de deliberatie. Omgekeerd zal je veel kansen verspelen als je ze slordig of 

helemaal niet maakt. Leerkrachten houden rekening met de omstandigheden, maar je moet zelf ook 

goed meewerken. Als je het om één of andere reden (ziekte, materiële omstandigheden) moeilijk hebt 

om de taken te maken, moet je ons zeker waarschuwen. Je kan voor hulp terecht bij je vakleerkracht, 

bij je titularis, bij CLB, leerlingenbegeleiding en directie. 

1.4 Werken op school 

We vermijden contacten zo veel mogelijk. Je kan niet in groep naar school komen. Groepswerk kan je 

niet op school maken.  

De school is open tijdens de gewone uren, van 8.30 tot 16.00 uur (op woensdag tot 12.15 uur). 

Je kan naar school komen om boeken en ander materiaal op te halen.  

Als je thuis geen printer hebt, kan je naar school komen om materiaal af te drukken. 

Als je thuis geen computer hebt, kan je via smartschool bij mevr. Devillé (eerste graad) en mr. Van de 

Velde (tweede en derde graad) een afspraak vragen om de computers van de school te gebruiken. 

Er is een initiatief gestart om laptops te bezorgen aan leerlingen die thuis over geen enkele computer 

beschikken. Die computers zijn ondertussen aangekomen. Wie er één aanvroeg, heeft bericht 

gekregen en kan die komen halen. 

Als je thuis geen goede internetverbinding hebt, bieden telenet en proximus gratis toegang tot hun 

publieke netwerken. Wij hebben daarvoor codes aangevraagd. Als je thuis geen internet hebt, laat ons 

dan iets weten.  

2 Opvang 

We verzekeren de opvang.  

De overheid is bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders 

op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen. 

Natuurlijk mag je niet naar school komen als je symptomen van ziekte vertoont: hoesten, koorts, 

niezen... 

3 Inschrijvingen 

Aanmelden en inschrijven voor het eerste jaar zijn afgelopen. Nu volgen de inschrijvingen. 

Ook die moeten van op afstand. We zijn opnieuw volzet, er is een wachtlijst van 48 

leerlingen. Volg het nieuws daarover via onze website of www.inschrijveninbrussel.be  

http://www.inschrijveninbrussel.be/


4 Paasexamens 

De paasexamens van de eerste graad gingen niet door. Er komen alleen nog examens in 

juni. 

De deliberatie op het einde van het schooljaar zal daardoor niet veranderen. We tellen de 

punten van het examen van Pasen en het examen van juni altijd al samen tot één punt. 

Er zal dus meer leerstof zijn voor het eindexamen. Het is dus belangrijk om tijdens de lange 

periode thuis nu de leerstof van het tweede trimester goed te herhalen. 

5 Rapport, oudercontact en studiekeuze 

5.1 Rapport M5 

Het rapport M5 is afgesloten met punten van voor de schorsing en een aantal punten uit taken van 

voor de “preteaching”-periode. We zetten op dat rapport ook een advies van de klassenraad over het 

verdere verloop van het studiejaar. In het tweede en vierde jaar komt er ook een voorlopig advies 

i.v.m. studiekeuze voor de tweede of derde graad. We bezorgen het rapport met de post.  

De punten uit de periode van “preteaching” verzamelen we in rapport M6.  

5.2 Oudercontact 

We kunnen nog geen goed oudercontact organiseren. Ouders die graag contact met een leerkracht of 

titularis willen, kunnen die via smartschool contacteren. 

5.3 Studiekeuze 

Er komt een advies over studiekeuze in het tweede en vierde jaar op het rapport M5 en voor 

het eerste en zesde jaar op het eindrapport.  

Er komt voor zesdejaars wel wat informatie binnen op school over verder studeren. We 

sturen die altijd door via smartschool. 

6 Examens 

De overheid vraagt om zo veel mogelijk tijd aan lessen te besteden en minder tijd aan evaluatie en 

examens. Het GO! in Brussel en Vlaanderen besliste om geen examens te organiseren. Het Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen laat de beslissing bij de scholen.  

Wij zien in examens niet alleen een instrument om te evalueren. Examens zijn voor ons ook een 

belangrijk leermoment. Bovendien willen we de kansen van alle leerlingen zo goed mogelijk 

garanderen.  

Het is volgens de veiligheidsmaatregelen niet mogelijk om alle leerlingen 3 dagen op school uit te 

nodigen voor examens. Er komt dus geen examenreeks zoals eerst gepland. 

Er zijn wel leerlingen die voor de schorsing van de lessen voor sommige vakken moeilijkheden 

hadden. Zij moeten wel nog examens afleggen. Zo hebben ze de kans om de klassenraad alsnog 

voldoende informatie te geven om een positieve eindbeslissing te nemen. We beslissen samen met de 

leerkrachten in de loop van volgende week wie nog examens moet afleggen en voor welke vakken. Je 

krijgt daarover nieuws ten laatste op maandag 8 juni. 

Die examens zullen dan plaatsvinden in de week van 22 tot en met 26 juni.  

Daarom plannen we toch een korte examenperiode in de week van maandag 22 tot en met vrijdag 26 

juni. Voor alle leerlingen zal er een examen Nederlands zijn en 2 examens uit de richtinggevende 

vakken, zoals wiskunde, wetenschappen, Latijn, economie, cultuur- en gedragswetenschappen of 

moderne vreemde talen. Die keuze zullen we richting per richting en jaar per jaar maken. Elke leerling 



zal ook 2 extra examens kunnen krijgen, afhankelijk van de informatie die de klassenraad nodig heeft 

om een goede beslissing te nemen.  

Hoe de examenreeks er precies zal uitzien, hangt nog af van de instructies over veiligheid. Natuurlijk 

zullen we letten op haalbaarheid. We informeren u zo snel als mogelijk over de regeling.  

Op maandag 29 en dinsdag 30 juni plannen we klassenraden.  

Er zijn, in alle verwarring over corona, ook belangrijke wijzigingen in de wetgeving over attestering. De 

belangrijkste wijziging is deze: leerlingen die een B-attest halen in juni, zullen hun jaar niet meer 

kunnen overzitten. De inspectie zal dat niet meer toelaten. We geven u daarover meer uitleg in een 

apart bericht. 

7 Welbevinden 

7.1 CLB 

Het CLB zet zijn dienstverlening verder, maar de geplande afspraken gaan niet door. Als je hulp nodig 

hebt, kan je de CLB medewerkers van de school via smartschool bereiken of bellen naar het nummer 

02 512 30 05.  

Het CLB bracht ons ook op de hoogte van dit extra aanbod:  

Door het coronavirus kunnen leerlingen voor een tijdje niet meer naar school. Misschien denk je dat 

het daardoor niet meer mogelijk is om bij het CLB van jouw school hulp te vragen. Gelukkig is dit niet 

zo! Elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding blijft bereikbaar voor jou en er is zelfs meer! 

Je kan ook via een chat terecht bij het CLB: de CLBch@t. Dit is volledig anoniem. Hiermee willen we 

jou en/of jouw ouder(s) maximaal ondersteunen. Iedereen kan hier terecht met al zijn/haar vragen! 

Misschien heb je wel vragen rond het coronavirus? Of heb je vragen bij je schoolloopbaan en hoe je 

moet studeren? Misschien voel je je even niet goed in je vel en wil je een gesprek? Aarzel dan zeker 

niet om te met de CLBch@t te chatten via de computer, tablet of gsm. Tijdens de openingsuren van 

de chat staan er medewerkers klaar om jouw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden of om met jou 

een gesprek te doen. 

Wanneer kan je terecht bij onze chat? 

De chat is gedurende deze periode open van maandag tot donderdag vanaf 14u tot 21u. Soms is er 

een wachtrij, maar de CLB medewerkers doen hun best om jou zo snel mogelijk te horen. 

Je vindt de chat terug via volgende link: www.clbchat.be. 

7.2 Leerlingenbegeleiding 

Natuurlijk is ook onze eigen leerlingenbegeleiding altijd bereikbaar. Zit je met vragen? Je kan mevr. 

Detandt of de directie een berichtje sturen. Als dat nodig is, kunnen we bellen met jou of je ouders. 

7.3 Andere hulp 

Op p. XX van je schoolagenda vind je nog andere kanalen (CAW, Awel, tele-onthaal...) die je kunnen 

helpen als jij of iemand uit je familie moeilijkheden ondervindt.  

Illustratrice Chrostin maakte speciaal voor WAT WAT een gratis lockdown dagboek. Leerlingen 

kunnen door middel van vragen hun gedachten even van zich afschrijven. 

Wij ontvingen ook informatie over het aanbod van vzw Solentra (UZ Brussel). Zij bieden ouders die het 

in de huidige crisis moeilijk hebben hulp aan in het Arabisch, Farsi en Dari. Je kan hen bereiken op het 

gratis nummer op het gratis nummer 0800 35 247. Van 10.00 tot 12.00 uur is er dienstverlening in het 

Dari en Farsi, van 15.00 tot 17.00 uur in het Arabisch. 

https://www.clbchat.be/
http://www.clbchat.be/
https://www.watwat.be/corona/hoe-orden-ik-mijn-gedachten-tijdens-de-lockdown-met-chrostin
https://www.solentra.be/nl/


8 Activiteiten  

8.1 Afgelaste activiteiten 

Er zullen geen activiteiten meer kunnen doorgaan tot 30 juni. 

8.2 Reizen 

Meerdaagse uitstappen werden verboden tot 30 juni. Dat betekent dat de reizen naar Durbuy, Parijs, 

Amsterdam en Londen definitief geschrapt worden. We verwachten dat te kunnen doen zonder veel 

kosten voor de leerlingen. Dat wil dus zeggen dat we hopen zeker een groot deel van de betaalde 

voorschotten te kunnen terugstorten. 

9 Wat kan je als ouder doen? 

Zorg voor een goede structuur en dagindeling van je kinderen. Laat ze op tijd opstaan en op tijd gaan 

slapen. Controleer of ze dagelijks minstens 3 blokken van anderhalf uur voor school werken.  

Help uw kinderen met de planning van hun werk en de livesessies. Verdeel het gebruik van de 

computer tussen uw kinderen. Zorg dat uw kinderen zich vooraf verontschuldigen bij de leerkracht als 

ze door omstandigheden livesessies niet kunnen volgen of taken niet tijdig kunnen inleveren. De 

kinderen weten hoe ze met de planningsagenda moeten werken. Stimuleer hen om die bij te houden. 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig 

voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.  

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-

kinderen-over-het-coronavirus  

10 Smartschool 

Als je vaker probeert in te loggen met een verkeerd wachtwoord, denkt Smartschool dat je account 

gehackt wordt. Dan wordt je account buiten gebruik gesteld. Vermijd dat!  

Vul je profiel goed in. Geef daar zeker een werkend e-mailadres op. Dan kan je je wachtwoord altijd 

zelf resetten als je het vergeten bent. 

Heb je toch nog problemen? Mail dan naar smartschoolhulp.sni@gmail.com. 

11 Meer informatie? 

 Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen? 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 

 Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 

 Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

 Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

 

Vriendelijke groeten 

De directie 
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