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WELKOM IN DE BRON! KLAAR VOOR DE START!
Beste ouder, beste leerling
We staan op de drempel van het schooljaar 2020-2021.
Het is een onzekere start. COVID-19 houdt immers alle sectoren in de greep. Zo ook het onderwijs.
We zijn opgelucht dat we met ruim honderd personeelsleden aan zowat 950 leerlingen op school les mogen geven. Anderzijds zijn we ons
bewust van de wankelbare situatie. We rekenen op ieders medewerking en verantwoordelijkheidszin om dit onder controle te houden.
We starten het schooljaar in ‘code geel’. Dit betekent:
1.

2.
3.

een verplicht mondmaskers voor iedereen, overal in het gebouw. Buiten het
schoolgebouw en binnen ons schooldomein mag het masker weer af. In het
straatbeeld en openbaar vervoer moeten leerlingen zich aanpassen aan de opgelegde reglementering.
geen buitenschoolse activiteiten, tot zolang de overheid hiertoe het licht op
groen zet.
alleen ‘essentiële derden’ mogen daarnaast op school aanwezig zijn. Dit betekent dat we onze nieuwe leerlingen en hun ouders komende vrijdag 28 augustus niet op school kunnen onthalen. Een ‘ijsbreker’ die we met spijt in het hart
moeten opgeven, maar we doen ons uiterste best om dat op andere manieren
te ondervangen.

We doen ons uiterste best om de veiligheid en hygiëne veilig te stellen.
We verwachten onze leerlingen dus op school op dinsdag 1 september. De eerstejaars zijn welkom om 8.20 uur, alle andere leerlingen om 10.30 uur. Nieuwe leerlingen van het tweede, derde, vierde en vijfde jaar onthalen we al om 9.45 uur. De
eerste schooldag staat in het teken van kennismaking, afspraken, administratie en
schoolfotografie.
lees verder >>>>
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Niet vergeten: de op school bestelde leer(werk)boeken kunnen worden afgehaald
op woensdag 26 augustus tussen 15 uur en 19.30 uur. Betalen gebeurt uitsluitend
elektronisch. We vragen dat slechts één ouder per leerling langskomt en een mondmasker draagt.
Mogen we verder jullie aandacht vragen voor onderstaande praktische afspraken en
richtlijnen?
Alvast dank en met vriendelijke groeten
Vanwege directie en personeel van De Bron

NIEUWE DAGINDELING
Onze cateringfirma Scolarest is bereid is om de middagmalen verder te verzorgen,
weliswaar binnen de hen opgelegde normen. Ook moeten we het aantal beschikbare
plaatsen in de eetzaal halveren.
Hierdoor zijn we genoodzaakt om onze dagindeling aan te passen. We behouden
voor iedereen het gewone aanvangsuur (8.25 uur) en einduur (15.55 uur), al dan
niet gevolgd door avondstudie. Op die manier kunnen we de aansluiting op openbaar vervoer of eventuele naschoolse activiteiten waarborgen. Binnen dat tijdsbestek spreiden we de lesuren anders en plannen we de middagpauze anders in. Tussen de lessen door lassen we een korte onderbrekingen van 5 minuten in. Het dagverloop is hierdoor voor elke graad verschillend.
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Op woensdag ziet de dagindeling er als volg uit:

De leerlingen van 5 MWE, 5LWE en 5 WEW8 alsook de leerlingen van 6 MWE, 6 LWE
en 6 WEW8 hebben op dinsdag een achtste lesuur van 16.10 uur tot 17.00 uur.

MIDDAGPAUZE
• De eerste schoolweek – van dinsdag 1 september tot
en met vrijdag 4 september – brengen alle leerlingen
die tijdens de middagpauze op school blijven hun
lunchpakket en een flesje water zelf mee. Dit geeft
iedereen de tijd om te wennen aan het systeem van
de shifts en de aangepaste spreiding in het restaurant,
zonder de tijdsdruk van de maaltijdbedeling.
• Vanaf maandag 7 september gaat de keuken dan coronaproof open en kunnen de leerlingen aanschuiven
voor een warme of koude maaltijd. Uiteraard staat het de leerlingen ook vrij om
verder hun persoonlijke lunchpakket mee te brengen. Warme maaltijden van buitenaf meebrengen staan we niet toe.
• Betalen voor het middagmaal gebeurt met een betaalkaart. Nieuwe leerlingen
ontvangen eind augustus thuis een brief van de Centrale Diensten van de vzw
Katholiek Onderwijs Tielt-Ruiselede, met daarin de nodige instructies voor de ingebruikname van de kaart en de werking van het systeem.
• Intussen bezorgen we u als bijlage bij de nieuwsbrief een voorgedrukte invulkaart waarop aangeduid moet worden op welke dagen van de week de leerlingen
’s middags op school zullen eten of naar huis zullen gaan. De leerlingen geven
deze kaart af aan hun klassenleraar op dinsdag 1 september.
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• Wie bij het begin van het schooljaar ingeschreven is om tijdens de middagpauze
op school te lunchen, of wie naar huis gaat en dus als extern geregistreerd staat,
houdt zich hier het hele schooljaar aan. Het is een absolute must te weten wie ’s
middags op school is, dit om reden van veiligheid en praktische organisatie van
het eetgebeuren.
• We verwachten dat de externen zich tijdens de middagpauze naar huis begeven.
Zo niet, kan de school niet aansprakelijk zijn voor verkeersongevallen. De dekking
van de schoolverzekering geldt alleen als de leerlingen rechtstreeks, zonder oponthoud, de veiligste weg tussen thuis en school en omgekeerd afleggen.

AVONDSTUDIE OP SCHOOL
• Op maandag, dinsdag en donderdag biedt De Bron aan zijn leerlingen vrijblijvende
avondstudie aan van 16.30 u. tot 18.00 uur. Op woensdagnamiddag en vrijdagavond is er geen avondstudie.
• De avondstudie kan voortijdig verlaten worden om een bus of trein te halen, of
om persoonlijke redenen (academie, sportclub …), en dat om 17.15 uur en om
17.45 uur.
• Een mondmasker is verplicht!
• De eerste avondstudie is op maandag 14 september.
• Er is geen avondstudie de eerste dag na de herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie.
• Een avondstudie is pas zinvol als we er de rust en stilte kunnen handhaven. Voortdurende wissels of uitzonderingssituaties zijn vanuit die optiek niet bevorderlijk.
• Bij deze nieuwsbrief steekt ook een invulkaart voor het aangeven van het al dan
niet volgen van avondstudie. De leerlingen bezorgen op 1 september deze kaart
samen met de inschrijvingskaart voor het middagmaal aan hun klassenleraar.

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER
Wil je echt dicht op het Bronnieuws zitten? Volg ons dan op Facebook of via Twitter! Je vindt er, aangevuld met heel wat foto’s,
meteen de meest recente nieuwsberichten en aankondigingen!
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SPORTOUTFIT LICHAMELIJKE OPVOEDING
• Voor de lessen lichamelijke opvoeding dragen de leerlingen een uniform T-shirt
(met het logo van De Bron) en een uniformshort. Deze sportoutfit wordt op school
geleverd en via de schoolrekening vereffend.
• Bij de eerstejaars gebeurt het aanpassen en afleveren tijdens de eerste les lichamelijke opvoeding.
• Alle leerlingen van het tweede tot en met zesde jaar die een nieuw exemplaar
wensen, passen het aan tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en krijgen hun
outfit onmiddellijk mee.

VEILIG VERKEER GRAAG
Mogen we ouders vragen om hun kind(eren) niet af te zetten
op het voetpad en zebrapad vlak voor de school? Dit veroorzaakt opstoppingen en creëert gevaarlijke situaties, in het bijzonder voor de fietsers!
Er zijn even verderop voldoende verkeersluwe plaatsen, zoals bijvoorbeeld de Felix
D’Hoopstraat en het Rameplein of de omliggende straten aan het Hulstplein, waar
kinderen uit de wagen kunnen stappen en op een veilige manier verder naar school
kunnen wandelen.
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SAMENSTELLING KLASGROEPEN
• Het aantal klassen per studierichting wordt bepaald op basis van het aantal ingeschreven leerlingen, en dat binnen de marges van ene lesurenpakket dat we van
de Vlaamse Overheid krijgen. We streven ernaar om de omvang van de klasgroepen aanvaardbaar te houden, maar we kunnen nog niet voorkomen dat dunbevolkte studierichtingen of klassen voor een aantal vakken moeten aansluiten.
• Voor alle leerlingen van de eerste en tweede graad en voor de leerlingen van het
vijfde jaar die voor een opleiding met een CLIL-vak gekozen hebben, is CLIL het
eerste criterium bij de samenstelling van de klasgroepen. Omdat deze keuze bepalend is voor de klassamenstelling en klassenopsplitsing, én omdat de overheid
voor CLIL een bindend engagement voor de duur van het volledige schooljaar vereist, is vanaf 1 september absoluut geen overstap meer mogelijk van CLIL naar
niet-CLIL.
• In aansluiting hierbij hanteren we voor de klassamenstelling volgende principes:
o Klassen worden samengesteld via het alfabetische criterium. We houden
ook rekening met een evenwichtige verdeling jongens/meisjes per klas.
o In het tweede jaar van de eerste graad herschikken we alle klassen, afhankelijk van de keuze voor al dan niet CLIL en de gekozen basisoptie.
o In de tweede en derde graad proberen we in de mate van het mogelijke dezelfde klassamenstelling per graad te behouden, tenzij de keuze voor CLIL of
een gewijzigd leerlingenaantal binnen de graad een hersamenstelling met
zich meebrengt.

English in action  augustus 2020
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DOCUMENTEN INDIENEN OP 1 SEPTEMBER
• Alle leerlingen dienen op de eerste schooldag de ingevulde inschrijvingskaarten voor
middagmaal en avondstudie in. Deze worden u per post bezorgd.
• Extra voor alle nieuwe leerlingen:
1. Een kopie van het (eind)rapport van het
vorige schooljaar;
2. Een kopie van de identiteitskaart (voor- en ommezijde) of – voor wie nog geen
identiteitskaart bezit een kopie van de kids-ID;
3. Enkel voor de eerstejaars: een kopie van het getuigschrift van het basisonderwijs
4. Enkel voor de eerstejaars: de originele BaSO- fiche met de overdracht van de
zorggegevens van de basisschool naar het secundair onderwijs. Basisscholen
die niet tot de regio Tielt behoren, bezorgen je niet per definitie een dergelijke
BaSO-fiche.
• De documenten van de nieuwe leerlingen van het tweede tot en met het zesde
jaar die behoren tot het persoonlijke dossier worden uitgewisseld tussen scholen
onderling. Men hoeft dus niet zelf naar de vorige school te gaan om de getuigschriften op te vragen.

VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021
• pedagogische studiedag

maandag 5 oktober 2020

• lesvrije dag (klassenraden) woensdag 28 oktober 2020
• herfstvakantie

maandag 2 november tot vrijdag 6 november 2020

• kerstvakantie

maandag 21 dec. 2020 tot vrijdag 1 januari 2021

• facultatieve vrije dag

vrijdag 22 januari 2021

• krokusvakantie

maandag 15 februari tot vrijdag 19 februari 2021

• paasvakantie

maandag 5 april tot vrijdag 16 april 2021

• O.H.-Hemelvaart

donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021

• Tweede Pinksteren

maandag 24 mei 2021
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