Eeklo, 18 juni 2020
Beste ouders
Het schooljaar loopt stilaan op z’n laatste benen. Het was voor iedereen een bijzonder schooljaar.
We geven u graag omtrent de laatste schoolweken nog wat praktische informatie mee.
Oudercontacten
We organiseren geen oudercontacten meer, maar willen u zeker de kans geven om de leerkracht van uw
kind nog eens te spreken.
Wenst u een oudercontact? Dan kan u dit laten weten via een reply op de mail waarmee u deze brief
ontving. De leerkracht zal dan contact met u opnemen.
Oudercontacten gaan bij voorkeur telefonisch of digitaal door.
Rapport
Uw kind krijgt op 29 of 30 juni een zomerrapport.
Daarop vindt u beoordelingen van de leerstof die via afstandsleren en de herhaling in de klas aan bod
kwam. Deze beoordeling omvat een globaal beeld volgens wat de leerkracht in de klas opmerkt en ziet bij
het evalueren van de opdrachten in de klas.
Enkel in het zesde leerjaar worden nog toetsen afgenomen.
Proclamatie 6de leerjaar
Op dit moment bereiden we een proclamatie voor. We kregen hiervoor dinsdagavond nieuwe richtlijnen.
We bekijken nu of we het voorziene concept nog kunnen aanpassen.
Ouders van de zesdeklassers krijgen hierover deze week nog meer informatie.
Oefenen tijdens de vakantie
De leerlingen van het eerste tot en met het vijfde leerjaar krijgen een vakantiebundeltje mee waar
vrijblijvend aan kan gewerkt worden tijdens de zomervakantie.
Hierin kan basisleerstof herhaald worden. Zo kunnen essentiële zaken onderhouden worden.
We voorzien dit schooljaar geen aanbod om vakantiepakketten aan te kopen via de school. We werken op
school met Bingel van uitgeverij Van In. Indien u dit wenst, kan u Vakantiebingel aanschaffen door dit
rechtstreeks bij de uitgeverij te bestellen.
Ook andere verstrekkers van educatieve uitgaven bieden soms mooie en zinvolle materialen aan.
De jongens en meisjes van het zesde leerjaar hebben het programma helemaal afgerond. Voor hen
worden geen vakantietaken voorzien.

Start van de zomervakantie
Er is geen les meer op 30 juni in de namiddag
Voor de kinderen die in de namiddag les hebben, eindigt het schooljaar op maandag 29 juni om 15.45 of
16.00
De kinderen die in de voormiddag les hebben, komen op 30 juni nog naar school.
Hun zomervakantie start dan om 11.45 of 12.00.
De namiddagopvang op 30 juni gaat voor iedereen door in de Zuiderzon.
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Wat op 1 september?
Nog voor de leerkrachten in vakantie gaan, bekijken we met het team hoe we starten in september. Per
leerjaar wordt in kaart gebracht welke leerstof goed gekend is, welke in voldoende mate gekend is en
waar zeker nog intensief moet op geoefend worden.
Leerkrachten geven aan dat de leerinhouden vrij goed gekend zijn, en dat er geen grote achterstanden
zijn bij kinderen die anders ook goed kunnen volgen.
We hebben er alle vertrouwen in dat we, als we wat intensiever herhalen in september, ook een goede
doorstart kunnen maken.
We starten in elk leerjaar met een nieuwe beginsituatie en zullen ons onderwijs daarop aanpassen.
Kinderen die het voor de corona-crisis moeilijk hadden, hebben het nu ook niet gemakkelijk. De leerkracht
of zorgcoördinator neemt hiervoor contact met u op (of deed dit al). We blijven deze kinderen ook
volgend schooljaar van nabij opvolgen en bieden de nodige zorg.
Over blijvende corona-maatregelen is er nog geen duidelijkheid. Kunnen we terug voltijds opstarten?
Moeten we bubbels blijven behouden? Welke gevolgen heeft dit voor organisatie van zwemlessen, van
middagverblijf, warme maaltijden, openluchtklassen zoals zeeklas in september, …
We zullen over heel wat zaken pas duidelijkheid hebben eind augustus en zullen u dan ook via mail,
website en facebookpagina informeren.
Klasverdeling voor volgend schooljaar
De klasgroepen zullen zo goed als ongewijzigd doorschuiven naar het volgend leerjaar. Uiteraard kunnen
er wijzigingen zijn door nieuwe inschrijvingen, ouders die voor een andere school kiezen, maar we
behouden de groepen zoveel als mogelijk.
De kinderen hebben (vakanties meegerekend) maar ongeveer een half schooljaar bij elkaar gezeten, en
zullen het schooljaar ook niet samen afronden.
We gaan ervan uit dat we de huidige groepen nog kunnen laten groeien in hun samenleven en -werken op
de school.
Mochten we het noodzakelijk vinden om uw kind nieuwe kansen te geven in een nieuwe groep, dan gaan
we hierover met u in gesprek en lichten we dit toe.
Als uw kind bij ons op school blijft, hoeft u niet opnieuw in te schrijven.
Mocht u beslist hebben om uw kind niet meer bij ons te laten schoollopen volgend schooljaar, vernemen
we dat graag. Zo kunnen wij ons goed organiseren.
U kan dit melden aan de klasleerkracht of aan de directie

Sluitingsperiode van de school
De school sluit op vrijdagnamiddag 3 juli om 16.00
We zijn dan enkel nog voor hoogdringende zaken bereikbaar via mail (directie.demeidoorn@coltd.be).
We openen de deuren terug vanaf vrijdag 21 augustus.

We kijken alvast hoopvol uit naar een “normale” start op 1 september.
Om u een fijne vakantie te wensen, is het nog wat te vroeg, maar we hopen alvast dat u tevreden bent
over het voorbije schooljaar, ook al verliep niet alles zoals we het begin september hadden gepland.
Vriendelijke groeten
Leerkrachtenteam De Meidoorn
Barbara Teirlynck, directeur.
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Schooljaar 2020-2021 – Lagere school
Kennismakingsmoment op vrijdag 28 augustus 2020.
De leerlingen maken kennis met hun nieuwe leerkracht. Aansluitend is er een infomoment voor de
ouders, de leerlingen kunnen dan onder toezicht spelen op de speelplaats.
17.00
17.15
17.45
18.00
18.30
18.45

Eerste en tweede leerjaar – kennismaking leerlingen met de leerkracht
Infomoment voor ouders van eerste en tweede leerjaar
Derde en vierde leerjaar – kennismaking leerlingen met de leerkracht
Infomoment voor ouders van derde en vierde leerjaar
Vijfde en zesde leerjaar – kennismaking leerlingen met de leerkracht
Infomoment voor ouders van vijfde en zesde leerjaar
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
dinsdag 1 september 2020

Lesvrije dagen en vakanties - eerste trimester
Vrijdag 18 september 2020
Vrijdag 16 oktober 2020
Maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november 2020
Woensdag 11 november 2020
Maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021

Pedagogische studiedag
Pedagogische studiedag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Kerstvakantie

Lesvrije dagen en vakanties - tweede trimester
Maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 2021
Maandag 5 april tot en met vrijdag 16 april 2021

Krokusvakantie
Paasvakantie

Lesvrije dagen en vakanties - derde trimester
Vrijdag 30 april 2021
Woensdag 12 mei 2021
Donderdag 13 mei – vrijdag 14 mei 2021
Maandag 24 mei 2021
Dinsdag 25 mei 2021

Facultatieve verlofdag
Pedagogische studiedag
Hemelvaartweekend
Pinkstermaandag
Facultatieve verlofdag

De zomervakantie 2020 - 2021
start op donderdag 1 juli 2021 en eindigt op dinsdag 31 augustus 2021.

