Peer-Wijchmaal en Pelt, 16 november 2020
Start na de verlengde herfstvakantie
Beste ouders, beste leerlingen,
Eerst en vooral hopen wij dat jullie allemaal genieten van een goede gezondheid!
Wie ziek is, wensen we heel veel beterschap en een spoedig herstel toe!
Omwille van de stijgende coronabesmettingen besliste de overheid om de
herfstvakantie 2 weken te laten duren. De school start dus pas terug op maandag
16 november ’20.
Vanaf 16 november schakelen we over op code oranje. Dat betekent dat er enkele
bijkomende maatregelen op school genomen worden om besmettingen met het
coronavirus tegen te gaan. Over de meeste maatregelen werd u reeds ingelicht in
een voorgaand bericht. Een belangrijke wijziging is dat niet alle leerlingen voltijds
naar school zullen komen.
De leerlingen van OV1 en OV2 mogen volgens de huidige informatie voltijds naar
school blijven komen.
Ook de leerlingen van het observatiejaar en de opleidingsfase (1ste, 2de en 3de
jaar dus) van OV3 mogen voltijds naar school blijven komen.
De leerlingen van het 4de en 5de en ABO-jaar zullen halftijds naar school komen.
Zij krijgen de éne week op school contactonderwijs en de andere week thuis
afstandsonderwijs. De leerlingen van het 4de en 5de en ABO-jaar starten na de
verlengde herfstvakantie op maandag 16 november ook op school. Op maandag 23
november en de rest van de week krijgen de leerlingen van het 4 de en 5de en ABO
thuis digitaal afstandsonderwijs.
Hieronder een overzichtje voor het 4de en het 5de en het ABO-jaar:
- week van 16 november= contactonderwijs met lessen op school
- week van 23 november= afstandsonderwijs met digitale lessen thuis
- week van 30 november= contactonderwijs met lessen op school.
- week van 7 december= afstandsonderwijs met digitale lessen thuis
- week van 14 december= contactonderwijs met lessen op school
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Op OV4 zullen de leerlingen van de 1ste graad (1ste en 2de jaar) voltijds naar
school komen.
De leerlingen van het 3de, 4de, 5de, 6de en 7de jaar zullen halftijds naar de
school komen. Deze leerlingen zullen wisselend een volledige week naar school
komen (= contactonderwijs) en een volledige week thuis blijven (=digitaal
onderwijs).
Hieronder een overzichtje voor de klassen van de tweede graad en de derde
graad:
Contactonderwijs met lessen op school: 3OA, 4OA, 3STW, 4 STW, 3/4 ET, 5/6
EIT, en 5MM
- Week van maandag 16 november ’20:
- Week van maandag 30 november ’20
- Week van maandag 14december ‘20
Afstandsonderwijs met digitale lessen thuis: 3OA, 4OA, 3STW, 4 STW, 3/4 ET,
5/6 EIT, en 5MM
- Week van maandag 23 november ’20
- Week van maandag 7 december ‘20
Afstandsonderwijs met digitale lessen thuis: 3/4 EI, 3 EI, 5/6 EI, 5/6 STW, 6 MM,
5OA1, 5OA2, 6OA en 7BS
- Week van maandag 16 november ’20
- Week van maandag 30 november ’20
- Week van maandag 14december ‘20
Contactonderwijs met lessen op school: 3/4 EI, 3 EI, 5/6 EI, 5/6 STW, 6 MM, 5OA1,
5OA2, 6OA en 7BS
- Week van maandag 23 november ’20
- Week van maandag 7 december ‘20
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Voor de leerlingen van OV4 die na de herfstvakantie starten met afstandsonderwijs
kunnen de boeken op school afgehaald worden op vrijdag 13 november ’20 tussen
14.00u en 16.30uur. Gelieve de coronamaatregelen op het domein van de school
stipt toe te passen a.u.b.
De leerstof die gegeven wordt tijdens het contactonderwijs met lessen op school
én tijdens het afstandsonderwijs met digitale lessen thuis telt volledig mee. Ook
de punten die behaald worden op taken en evaluaties tellen helemaal mee.
(In deze periode is het preteachen van vorig schooljaar niet meer van toepassing.)
Daarom een welgemeende oproep aan alle leerlingen om heel goed hun best
te doen tijdens het contactonderwijs op school én tijdens het
afstandsonderwijs thuis!
Voor bijkomende informatie kan men steeds terecht bij de klascoachen en bij de
leerlingenbegeleiding.
Alvast nog een fijne verlengde herfstvakantie gewenst.

Met vriendelijke groeten
K. Knevels
Algemeen directeur

 info@elisa.be
 www.elisa.be

