
 

 

 

Kortrijk, 28 mei 2020 

 

 

Beste ouders / verantwoordelijken  

Beste leerling  

 

 

In een vorige brief schreven we dat we blij waren omdat we vanaf 18 mei een 

aantal leerlingen (5de jaar en ABO) mochten verwelkomen in onze school. 

We hebben vandaag opnieuw goed nieuws!      

Inderdaad, we mogen opnieuw meer leerlingen ontvangen, en daar zijn we heel blij 

om. 

We hebben ernaar gestreefd om zoveel mogelijk leerlingen les te laten volgen bij 

ons op school. We moesten daarbij ondermeer rekening houden met de grootte van 

de groepen, de grootte van de beschikbare lokalen en bovenal: de veiligheid van 

iedereen.  

We zijn uiteindelijk tot de volgende schikking gekomen: 

Week van 1 juni – 5 juni: 

- maandag 1 juni: lesvrije dag 

- dinsdag 2 juni: les voor ABO en opvang voor de leerlingen van de andere 

jaren (indien aangevraagd)  

- woensdag 3 juni: les voor alle leerlingen van OBS. Er is deze woensdag GEEN 

opvang mogelijk. 

- donderdag 4 juni: les voor 5de jaar en opvang voor de leerlingen van de 

andere jaren (indien aangevraagd) 

- vrijdag 5 juni: les voor 5de jaar en opvang voor de leerlingen van de andere 

(indien aangevraagd) 

Week van 8 juni – 12 juni: 

- maandag 8 juni: leerlingen ABO en opvang voor de leerlingen van de andere 

jaren (indien aangevraagd)  

- dinsdag 9 juni: leerlingen ABO en opvang voor de leerlingen van de andere 

jaren (indien aangevraagd) 

- woensdag 10 juni: les voor alle leerlingen van OBS en alle leerlingen van het 

3de jaar. Er is deze woensdag GEEN opvang mogelijk. 

- donderdag 11 juni: les voor 5de jaar en opvang voor de leerlingen van de 

andere (indien aangevraagd) 

- vrijdag 12 juni: les voor 5de jaar en opvang voor de leerlingen van de andere 

(indien aangevraagd) 



 

 

 

Week van 15 juni – 19 juni: 

- maandag 15 juni: leerlingen ABO (hele dag) en les voor alle leerlingen van het 

4de jaar (ALLEEN IN DE VOORMIDDAG) en opvang voor de leerlingen van de 

andere jaren (indien aangevraagd)  

- dinsdag 16 juni: leerlingen ABO en opvang voor de leerlingen van de andere 

jaren (indien aangevraagd) 

- woensdag 17 juni: les voor alle leerlingen van het 2de jaar. Er is deze 

woensdag GEEN opvang mogelijk. 

- donderdag 18 juni: les voor 5de jaar en opvang voor de leerlingen van de 

andere (indien aangevraagd) 

- vrijdag 19 juni: les voor 5de jaar en opvang voor de leerlingen van de andere 

(indien aangevraagd) 

Week van 22 juni – 24 juni: 

- maandag 22 juni: leerlingen ABO (hele dag) en opvang voor de leerlingen 

van de andere jaren (indien aangevraagd)  

- dinsdag 23 juni: leerlingen ABO en opvang voor de leerlingen van de andere 

jaren (indien aangevraagd) 

- vanaf woensdag 24 juni is er GEEN LES meer en is er GEEN OPVANG meer 

mogelijk. 

- donderdag 25 en vrijdag 26 juni: mondeling examen voor 5de jaar. Meer info 

hierover volgt.  

 

We hopen dat we er met deze regeling in geslaagd zijn om elke leerling van onze 

school op een veilige manier de kans te bieden dit schooljaar af te sluiten.  

Mochten jullie nog vragen hebben over de afspraken omtrent de heropstart van 

onze school, dan mag je altijd contact opnemen met ons via 056 23 07 80.  

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Directieteam Lage Kouter 


