
 

 

Kortrijk, 2 november 2020 

 

Beste ouder 

Beste verantwoordelijke 

Beste leerling 

 

 

Met deze brief willen we jullie op de hoogte brengen van de veranderingen die 

na de verlengde herfstvakantie (= 2 november tot en met 15 november) tot aan 

de kerstvakantie van toepassing zullen zijn voor bepaalde leerlingen uit onze 

school. 

 

Deze veranderingen werden beslist op het overleg met de stad Kortrijk, met de 

directies van RHIZO, ons directieteam en onze vakbond.  

 

- Leerlingen van het 1ste  en het 2de jaar: er verandert NIETS. Alle lessen 

blijven gewoon doorlopen. 

 

- Leerlingen van het 3de en 4de jaar: voor deze leerlingen gaan we over 

naar code oranje. Dat betekent concreet dat we onze leerlingen van 

het 3de en 4de  jaar per klas opgesplitst hebben in 2 groepen. De ene 

groep komt de ene week naar onze school, de andere groep komt dan 

de andere week naar school. Alle leerlingen van het 4de jaar kregen op 

vrijdag 30 oktober uitleg tot welke groep ze behoren en in welke weken 

zij naar school mogen komen. Voor het 3de jaar zullen de klastitularissen 

in de komende dagen afspreken met de leerlingen tot welke groep ze 

behoren en in welke weken zij naar school mogen komen.  

 

- Leerlingen van het 5de jaar: voor deze leerlingen (niet voor 5KM en 5WH)  

start meteen na de (verlengde) herfstvakantie de stageperiode. Deze 

stage loopt vanaf 12 november tot en met 2 december 2020. Vanaf 3 

december stappen we met onze 5de jaars ook over naar code oranje. 

Ook zij worden dan in 2 groepen verdeeld. De ene groep komt de ene 

week naar onze school, de andere groep komt dan de week daarop 

naar school. We bezorgen jullie en onze 5de jaars na de herfstvakantie 

de verdeling van die groepen.  

De leerlingen van 5KM en 5WH kunnen na de herfstvakantie NIET op 

stage gaan. Deze leerlingen starten na de herfstvakantie onmiddellijk in 

de week-weekregeling. Zij zullen nog geïnformeerd worden door hun 

klastitularis.  

 



 

 

- Voor de leerlingen van ABO verandert er voorlopig NIETS. Alle lessen en 

stages blijven dus gewoon doorlopen. Als er hier iets verandert, zullen we 

jullie daar meteen van op de hoogte brengen.   

 

 

We zijn er ons bewust van dat deze veranderingen grote gevolgen hebben 

voor jullie, voor onze leerlingen en voor de werking van onze school.  

Maar we willen en zullen blijven inzetten op een veilige leef- en leeromgeving 

voor iedereen die betrokken is bij De Lage Kouter. 

 

Mochten we in de loop van de komende dagen verplicht zijn nog meer 

veranderingen door te voeren, dan zullen wij jullie daarvan zo vlug en duidelijk 

mogelijk op de hoogte brengen.  

 

 

 

 

 

Alvast bedankt voor het begrip 

Met vriendelijke groet   

 

 

 

 

 

Ilse Ghiesmans 

Sofie Desmet 

Patrick Verfaillie 

 

Directieteam De Lage Kouter Kortrijk 


