Informatie bij het begin van het nieuwe schooljaar 2020 – 2021
Sint-Pieters-Woluwe, 30 juni 2020
Brief aan de ouder(s), verantwoordelijke(n) en/of voogd van/en aan de leerlingen.

Beste leerling,
Beste ouder(s),
Beste verantwoordelijke(n) of voogd,

Het schooljaar 2019 – 2020 is ten einde. De deliberaties zijn achter de rug en het contact met de ouder(s) of
verantwoordelijke(n) heeft plaats gevonden. Omwille van COVID19 is het schooljaar anders gelopen. We
hopen dat het toch goed is geëindigd.
We wensen vooruit te blikken op de start van het nieuwe schooljaar 2020 – 2021, vanaf 01 september e.k. Er
zijn immers twee grondige wijzigingen gepland in het verloop en de structuur van de lessen. Het mag
duidelijk zijn dat we tijdens het nieuwe schooljaar rekening houden met de impact van COVID19. We wensen
hier op een positieve manier mee om te gaan.

ONLINE LEREN (op afstand en met de computer) op dinsdag – gedurende het hele schooljaar
Alle leerlingen van de eerste graad (A en OK), de tweede graad technisch – en beroepssecundair onderwijs
(TSO en BSO) en de derde graad technisch onderwijs (TSO) hebben voortaan tijdens het volgende schooljaar
altijd online les op dinsdag (op afstand en van thuis).
We voorzien op dinsdag voor deze leerlingen 8 lesuren van een half uur. Tijdens de eerste veertien dagen
van het schooljaar worden de leerlingen hierover geïnformeerd en op weg geholpen.
Mochten er leerlingen zijn die thuis geen laptop hebben, of zoals dit schooljaar, een laptop van de school
hebben geleend, wordt samen bekeken hoe we het geschikte materiaal kunnen bezorgen en voorzien.
Voor de leerlingen van de derde graad beroepssecundair onderwijs en het deeltijds onderwijs ((D)BSO) is er
geen online leren omdat zij ofwel twee dagen werkplekleren hebben of gedurende drie dagen het duaal
traject bij de werkgever volgen.

Geen les op woensdagvoormiddag
Gedurende het nieuwe schooljaar 2021 – 2022 vinden alle lessen plaats op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Op woensdagvoormiddag zijn de leerlingen vrij. Er is dan tijd voorzien om de opdrachten te maken,
die ze gekregen hebben tijdens de online lessen op dinsdag. De lessen starten zoals gebruikelijk om 08.30u.
stipt en eindigen voortaan altijd om 16.20u.
We begrijpen dat dit twee grote veranderingen zijn, waarvan we hopen dat ze het leerproces van uw zoon
en/of dochter ten goede komen, rekening houdende met de COVID19-situatie. Naast het respect voor de
veiligheidsmaatregelen zoeken we naar andere oplossingen om zowel de veiligheid van iedereen als ook de
vooruitgang van het leerproces te maximaliseren.
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Meer informatie omtrent de praktische regeling en uitwerking van deze veranderingen en de start van het
nieuwe schooljaar wordt u bezorgd in een nieuwe brief, die u ontvangt tussen 16 en 20 augustus 2020. U
vindt deze informatie eveneens via de website van de school www.donboscospw.be. Deze brief vindt u
eveneens via de smartschool(co-)account van uw zoon en/of dochter.
Indien u nog vragen hebt, kan u steeds terecht via het algemeen e-mailadres van de school
onthaal@dbspw.be. De school is gesloten vanaf 11 juli tot en met 15 augustus 2020.
Wij danken u voor het vertrouwen in de school en wensen u en uw zoon en/of dochter een mooie
zomervakantie.
Met vriendelijke groeten,

Dirk KERCKHOVEN
Directeur

Elisabeth VERSHOORE
Pedagogisch coördinator

Tim JOHANNWILLE
Technisch coördinator
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