
aan alle nieuwe eerstejaars en hun ouders  

Beste leerling, beste ouder(s), 

Nog twee keer slapen voor je eerste schooldag in je nieuwe, ‘grote’ school. Waarschijnlijk een 
spannend moment… Wij kijken er alvast naar uit om je te ontmoeten en te leren kennen.  

En ook al zijn we blij dat jullie een hele week naar school mogen komen, toch moeten we omwille 
van corona starten in ‘code geel’. Dat betekent dat iedereen wel elke dag naar school kan komen, 
maar dat een schooldag toch niet verloopt zoals we dat gewoon zijn (meer info over de codes in het 

(secundair) onderwijs en de bijhorende maatregelen leest u hier): 

We maken die maatregelen concreet voor de school: 

• het dragen van een mondmasker is verplicht voor elke leerling, vanaf het moment dat hij/zij 
de gebouwen van de school binnengaat; op de speelplaats mag het mondmasker af. 

• handhygiëne blijft belangrijk: wanneer je de school binnenkomt, moet je je handen wassen in 
de toiletruimtes en aan de wasbak op de speelplaats. In elk klaslokaal kan je je handen 
ontsmetten met gel. 

• social distancing: houd zoveel mogelijk afstand op de speelplaats en in de gangen 

• meerdaagse uitstappen worden opgeschort: de geplande ontmoetingsdagen in de Hoge 
Rielen (16-18 september) kunnen voorlopig dus jammer genoeg niet doorgaan… 

• we kunnen voorlopig geen ouders toelaten op school. Dit betekent dat de leerlingen, ook op 
de eerste schooldag, vanaf de groene poort alleen de school binnenkomen. Oudercontacten 
en infoavonden gaan voorlopig digitaal door. 

We verwachten je op dinsdag 1 september om 09u00 op de speelplaats van de humaniora, waar de 
leerkrachten en het directieteam jullie zullen verwelkomen.  

• Jullie worden in klassen ingedeeld, waarna je met je titularissen (klasleraars) naar je 
klaslokaal vertrekt. Je maakt er kennis met je klasgenoten, je gaat op verkenning in de 
school, je krijgt de boeken die je bestelde bij het boekenfonds, enz. Voor je het weet is het 
12u05 en begint de middagpauze.  

• Wanneer je van plan bent om ’s middags je boterhammen op school op te eten, is het 
belangrijk dat je de eerste schooldag ook blijft ineten.  Wij zorgen voor thee en melk. Breng 
ook een drinkfles mee om overdag voldoende water te drinken. 

• In de namiddag blijf je ook nog bij je titularissen om allerlei praktische zaken te regelen.  

• Breng zeker schrijfgerei en een schooltas (of rugzak) mee.  

• Om 16u10 zit je eerste schooldag er op!  

Vanaf woensdag 2 september word je, net als alle andere dagen van het schooljaar, ten 
laatste om 08u20 op school verwacht. Je komt best wat vroeger, zodat je nog voldoende tijd hebt om 
eventueel je fiets te stallen en je handen te wassen. Op woensdag 2 september krijg je je eerste échte 
lessen. Je titularis vertelt je op 1 september wel welke boeken en schriften je daarvoor mee naar school 
brengt. 

Geniet nog van de laatste vakantiedagen. Tot dinsdag, we kijken er naar uit! 

de directie 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-gewoon-secundair-onderwijs-buso-ov3-ov4-en-hbo5

