
 
 
 
 
 
 
Beste ouders 
 
Zoals verwacht zetten we het nieuwe jaar in en het schooljaar verder onder code oranje. Dit betekent dat 
het systeem van alternerend afstands- en contactonderwijs in de tweede en derde graad verder loopt. 
Hieronder vindt u het schema tot aan de krokusvakantie. 
 
Overzicht TWEEDE GRAAD 

Week van maandag… ma di wo do vr 

4/1/2021 contact afstand contact afstand contact 

11/1/2021 afstand contact afstand contact afstand 

18/1/2021 contact afstand contact afstand contact 

25/1/2021 afstand contact afstand contact afstand 

1/2/2021 contact afstand contact afstand contact 

8/2/2021 afstand contact afstand contact afstand 

 
Overzicht DERDE GRAAD 

Week van maandag… ma di wo do vr 

4/1/2021 afstand contact afstand contact afstand 

11/1/2021 contact afstand contact afstand contact 

18/1/2021 afstand contact afstand contact afstand 

25/1/2021 contact afstand contact afstand contact 

1/2/2021 afstand contact afstand contact afstand 

8/2/2021 contact afstand contact afstand contact 

 
Op donderdag 31 december ontvangt uw zoon/dochter de weekplanning voor de eerste week van 
januari, uitzonderlijk op een donderdag maar dat is omdat het vrijdag 1 januari is, een feestdag.  
 
Afwezigheden 
In deze cornonatijden willen we nogmaals de aandacht vestigen op het doorgeven van afwezigheden van 
uw zoon/dochter. Gelieve, zowel tijdens contactonderwijs als tijdens afstandsonderwijs, elke afwezigheid 

tijdig (vóór 9 uur) door te geven aan het leerlingensecretariaat via 09 380 60 80 of llnsec@vtideinze.be.  
Wat specifiek de afwezigheden tijdens de onlinelessen betreft hadden we de richtlijnen graag wat 
concreter gemaakt: 

- De leerling laat de vakleraar via smartschool op voorhand weten indien hij/zij niet aanwezig kan 
zijn en geeft de reden op. Net zoals bij contactonderwijs moet elke afwezigheid gewettigd 
worden: ziektebriefje uit de agenda (maximum drie opeenvolgende dagen), doktersattest, 
overlijden, huwelijk, … 

- De leerling brengt het geldig attest binnen op het leerlingensecretariaat.  
- Indien de leerling de onlineles niet kan volgen wegens gebrek aan internet, webcam, computer of 

een defecte computer, komt hij/zij naar school waar een computer ter beschikking gesteld wordt 
en de les vanop school gevolgd kan worden. De leerling verwittigt zijn/haar leerkracht en de 
school.  
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- Van zodra de leerling twee maal onwettig afwezig is in de onlineles of de vakleraar niet verwittigd 
heeft, zal hij/zij worden verwezen naar nablijven op vrijdagavond of op een andere contactdag. U 
ontvangt daarvan een brief. 

- Bij een volledige dag onwettig afwezig in de onlinelessen, wordt de leerling verwezen naar de 
strafstudie. 

 
We geven graag nog even mee dat de school open is tijdens de kerstvakantie op  

- woensdag 23 december van 14 tot 17 uur 
- woensdag 30 december van 9 tot 12 uur 

Gelieve een afspraak te maken via vhta@vtideinze.be 
 
Het VCLB is open op 

- maandag 21 december van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur 
- dinsdag 22 december van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur 

Gelieve een afspraak te maken telefonisch 09 381 06 80 of via joyce.beyts@vclbdeinze.be 
 
We brengen u uiteraard op de hoogte van zodra de overheid nieuwe beslissingen neemt i.v.m. 
onderwijs. Intussen hopen we dat u, uw familie en vrienden in goede gezondheid blijven! 
 
Agenda van de maand januari 2021 
 
In de loop van januari plant de leerlingenbegeleiding een teambuildingsactiviteit in alle klassen van de 
eerste jaren. De juiste data worden later gecommuniceerd. 
 
Vrijdag 08.01 Medisch onderzoek voor 3ET (vm) 
Maandag 11.01 Opleiding ‘Veilig werken op hoogte module 1’ voor 4BH 
 Infoles hoger onderwijs door CLB voor 6BT (1-2) en 6IW (6-7) 
Woensdag 13.01 Wiskunde olympiade voor 3IW, 4IW, 5IW, 6IW en 6EE (2 leerlingen)  
Donderdag 14.01 Medisch onderzoek voor 5BSO en 5 Technieken (gedeeltelijk) 
Vrijdag 15.01 Virtuele Sid-inbeurs voor 6BHK (1-2), 6BT (1-2), 6EIT (6-7) en 6EE en 6EM (8-9) 
Maandag 18.01 Opleiding ‘Afkittechnieken’ voor 6BH (vd) 
Dinsdag 19.01 Medisch onderzoek voor 5BSO en 5 Technieken (gedeeltelijk) 
 Infoles hoger onderwijs door CLB voor 6AT (6-7), 6EE en 6EM (8-9) 
 Virtuele Sid-inbeurs voor 6AT (8-9) 
 Online infoavond studiekeuze 6de jaren door CLB 
Woensdag 20.01 Strafstudie 4 
Donderdag 21.01 Infoles hoger onderwijs door CLB voor 6BHK (8-9) 
Maandag 25.01 Medisch onderzoek voor 3BB (vm) 
 Introductiemoment voor stagiairs Arteveldehogeschool 
 Infoles hoger onderwijs door CLB voor 6EIT (3-4) 

 
Wacht niet op bijzondere momenten 

Maar maak momenten in 2021 bijzonder! 
We wensen u warme kerstdagen en een fijn eindejaar! 
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