Brugge, 24 augustus 2020

Beste leerling
Beste ouders
Ongetwijfeld begint het al te kriebelen… terug naar school! Voor een aantal onder jullie is het een hele lange tijd
geleden dat je de echte schoolbanken gezien hebt...
Maar op 1 september mogen we jullie allemaal verwelkomen. Wij kijken er al naar uit.
De eerste schooldag
De eerste schooldag staat vooral in het teken van kennismaking. Je leert je klasgenoten kennen, je klassenleraar
en je klassenleraar praktijk.
We verwachten jullie tweedejaars om 10.30 uur
op het basketbalterrein bij de grote sporthal (B op het planntje).
Op het bijgevoegd plannetje kun je zien waar je moet zijn. En geen nood als je de dag zelf je weg niet vindt, er zijn
op het domein voldoende mensen die jou kunnen helpen.
We verwachten je in uniform. Op die dag geven we heel wat praktische informatie mee, neem dus zeker een
cursusblok en balpen mee. Schoolboeken hoef je nog niet mee te brengen. Vergeet je ook niet je dopper of
hervulbare drinkfles? De eerste schooldag eindigt voor iedereen om 15.55 u. De internen gaan aansluitend naar
het internaat, de externen gaan naar huis.
Omwille van de coronamaatregelen vragen we aan de ouders die kinderen afzetten op school om niet mee te gaan
met zoon of dochter op het domein en/of naar de internaatkamer. Ook bij het afhalen wachten ouders op zoon of
dochter op de parking van de school.

Schoollopen in coronatijden
Ongetwijfeld hoorde je op het nieuws dat we starten in ‘fase geel’. Dit betekent dat alle leerlingen elke dag naar
school komen en gewoon de lessen volgen, weliswaar met verhoogde veiligheidsmaatregelen. Het dragen van een
mondmasker is verplicht wanneer je bij het belsignaal in de rij gaat staan, binnen de gebouwen en tijdens de
lessen, behalve tijdens de LO-lessen en bij het eten en/of drinken. Wij raden aan om het mondmasker ook op de
speelplaats te dragen. Bij aankomst op de school vragen we om de handen te wassen en te ontsmetten. Je kunt je
eigen handontsmetting meebrengen. Houd, waar mogelijk, voldoende afstand (1,5 meter afstand). Als je voor je
naar school vertrekt koorts hebt, je niet goed voelt, je moet hoesten, kortademig bent, spier-, hoofd of keelpijn
hebt… dan vragen we om eerst contact op te nemen met je huisarts en niet naar de school te komen.
Vanaf 1 september kun je het draaiboek ‘Coronarichtlijnen voor leerlingen’ raadplegen op Smartschool. Tijdens de
eerste schooldag krijgen alle leerlingen ook een toelichting.

Communicatie in de loop van het schooljaar
Onze school werkt met het digitale schoolplatform Smartschool. In kader van duurzaamheid
versturen we zo weinig mogelijk brieven per post. In de loop van het schooljaar worden alle algemene brieven
betreffende infoavonden, organisatie, regelingen... via Smartschool gepubliceerd. Telkens er een nieuwe brief is,
wordt een Smartschoolbericht verstuurd. Als bijlage vind je extra informatie over het gebruik van Smartschool.
Het is belangrijk dat leerlingen dagelijks en ouders wekelijks Smartschool raadplegen.
Voor de leerlingen en de ouders van leerlingen die vorig jaar ook al op school zaten blijft de code dezelfde. Je krijgt
geen nieuwe code. Mocht je geen code hebben of je bent je code verloren, dan kun je een mail sturen naar
kimberley.taillaert@tergroenepoorte.be.
Nieuwe leerlingen krijgen hun code in de eerste week van september via hun klassenleraar, voor de eerstejaars in
de eerste les ICT. De ouders van de nieuwe leerlingen krijgen hun code via mail toegestuurd.

Berichten via smartschool
Enkel leerlingen kunnen berichten sturen naar leerkrachten, leerlingenbegeleiders, technisch adviseur of directie
via smartschool.
Ouders kunnen dit niet. Hebt u, als ouder, toch een vraag, dan kunt u telefonisch (050 40 30 20) of via mail contact
opnemen met de leerlingenbegeleider:
kelly.dhollander@tergroenepoorte.be
(voor de eerste graad)
jan.vanhee@tergroenepoorte.be
(voor de tweede graad)
marie-christine.buys@tergroenepoorte.be
(voor de derde graad)
Belangrijke data
Noteer nu al in de agenda (uiteraard afhankelijk van de overheidsrichtlijnen rond Corona)
maandag 05/10
onthaalavond eerste graad B-stroom
dinsdag 06/10
onthaalavond eerste graad A-stroom
woensdag 07/10
onthaalavond 4de en 5de jaar Bakkerij en Slagerij
donderdag 08/10
onthaalavond 6de en 7de jaar Bakkerij, Slagerij en Voedingstechnieken
maandag 12/10
onthaalavond alle 3de jaren, 4de en 5de jaar Voedingstechnieken
dinsdag 13/10
onthaalavond 4de en 5de jaar Hotel en Grootkeuken onthaalavond
woensdag 14/10
onthaalavond 6de en 7de jaar Hotel en Grootkeuken onthaalavond
vrijdag 18/12
oudercontact
woensdag 20/01
infoavond voor ouders en kandidaat leerlingen eerste graad
woensdag 10/02
infoavond ouders en kandidaat leerlingen tweede en derde graad
woensdag 10/03
infoavond ouders en leerlingen zesde en zevende jaar over specialisatiejaren
vrijdag 02/04
oudercontact
dinsdag 29/06
proclamaties zesde en zevende jaren
woensdag 30/06
oudercontact
Uiteraard herinneren we nog aan deze data via een brief op Smartschool.
We hopen dat iedereen vol goede moed en optimisme klaar is om er samen een actief leerrijk en respectvol nieuw
schooljaar van te maken!

Met vriendelijke groeten

Iris Cornette
Christine Dhondt
Directie Ter Groene Poorte

