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NIEUWSBRIEF MEI 2018
Geachte ouders
Beste leerling
Gedurende de laatste maanden van het schooljaar valt er heel wat te gebeuren. Om u tijdig en juist
te informeren zetten we alles eens op een rijtje.
1. Vakbondsactie op woensdag 16 mei
Ongetwijfeld heb je in de media al vernomen dat de onderwijsvakbonden een
stakingsaanzegging hebben ingediend voor woensdag 16 mei.
Daarnaast heeft De lijn ons laten weten dat de dienstverlening niet kan verzekerd worden
omdat hun personeelsleden mogelijk deelnemen aan de nationale betoging tegen de
pensioenhervorming van de federale regering.
Concreet betekent dit het volgende :




Het normale lesverloop op woensdag 16 mei ’18 zal ernstig verstoord zijn, waardoor heel
wat lessen niet zullen plaatsvinden. Geplande evaluaties zullen dan ook uitgesteld worden
naar een latere datum (te bepalen in overleg met de vakleraar). De school zal toezicht
organiseren voor de klassen die door de vakbondsactie geen les krijgen.
Leerlingen die omwille van de staking van het openbaar vervoer niet op school kunnen
aanwezig zijn, zijn gewettigd afwezig.

Alle leerlingen en hun ouders werden op maandag 14 mei via smartschool op de hoogte gebracht

2. Pinkstermaandag 21 mei ‘18
Op maandag 21 mei (pinkstermaandag) is er geen school.
3. Examenrooster
In de loop van de komende weken wordt het examenrooster aan de leerlingen bezorgd en via
smartschool verstuurd.
4. OPENDEURDAG
Op zondag 3 juni van 13u30 tot 18u00 is er onze jaarlijkse opendeurdag. Op deze dag kunt u
onze technische school in werking zien. De aanwezigheid van elke leerling is vereist (zie
schoolreglement art.1.2.8). Een regeling wordt met de leerkrachten PV&TV afgesproken en in de
schoolagenda genoteerd. De leerlingen die in de werkplaatsen werken, zorgen ervoor dat het
werkpak proper is.
5. Rapport DW 5
Op vrijdag 8 juni krijgen de leerlingen het rapport dagelijks werk 5 mee naar huis.
Met vriendelijke groeten

Luc Dendooven
directeur

15 mei 2018

