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ONDERWERP: regeling einde schooljaar – groep donderdag/vrijdag 
 

 

 

Beste ouders 

 

Allereerst wil ik u van harte danken voor alle inspanningen en begrip tijdens de 
afgelopen periode. Het was een heel vreemd schooljaar. We hopen dat volgend jaar 

alles terug wat normaal kan verlopen. 
 

Ook het afsluiten van het schooljaar zal anders zijn dan voorheen. In deze brief krijgt u 
de nodige informatie: 
 

 
Laatste schoolweek/laatste lesdag 

 

We zouden heel graag de laatste schoolweek al onze leerlingen nog gezien hebben.  

Maar we blijven werken binnen de geldende maatregelen. 

 

Daarom zal de regeling wijzigen: 

• De leerlingen die op maandag en dinsdag naar school komen, komen maandag 29 

juni naar school (en niet meer op dinsdag 30 juni). 

• De leerlingen die op donderdag en vrijdag naar school komen, komen op dinsdag 

30 juni naar school. 

 

Voor uw dochter/zoon betekent dit dat we haar/hem nog op school verwachten op: 

o Donderdag 25 juni 

o Vrijdag 26 juni  

o Dinsdag 30 juni = laatste schooldag 

 

 

Op deze manier kunnen we van al onze leerlingen nog mooi afscheid nemen. 
 

 
 
  



Rapporten 

 

Gezien de omstandigheden hebben we een aangepast rapport opgemaakt. 

We hebben sinds 15 maart ons programma niet kunnen geven zoals voorzien. 

• Punten en resultaten zullen nu geen goed en volledig beeld geven. 

• We hebben gekozen voor een woordelijke commentaar per vak/onderdeel voor: 

o Taal: een algemene beoordeling (eventueel per vakonderdeel wat duiding). 

o Rekenen: een algemene beoordeling (eventueel per vakonderdeel wat duiding). 

o Leren leren: algemene beoordeling over studiehouding, werken in klas,.. 

o Leren leven: algemene beoordeling over attitudes, houding, … 

Het rapport wordt op dinsdag 30 juni mee gegeven met de leerlingen. 
 
 

Oudercontacten 
 

Gezien de maatregelen kunnen we geen oudercontacten organiseren. 
 
We voorzien om begin volgend schooljaar (eind september, begin oktober) een 

oudercontact te organiseren om te bespreken waar we staan en wat we willen bereiken 
met uw dochter/zoon. 

 
Mochten er toch dringende zaken zijn die besproken moeten worden, dan kan u contact 
opnemen met de titularis. 

 
 

 
Vragen, meer info: 
 

• U kan de klastitularis bereiken via zijn/haar mailadres: 

voornaam.naam@sint-rembert.be  

• De link naar de mailadressen is ook te vinden via de website – bij ‘team’ 

• Via het telefoonnummer van de school: 050 23 15 12 

• Gsm directeur: 0498 33 74 71  

• www.detorretjes.be – facebookpagina De Torretjes  

 
 

 
 

We wensen iedereen toch een goed einde van het schooljaar, een fijne vakantie en 
kijken uit om jullie in september terug zoals anders te kunnen ontvangen. 
 

 
 

Vriendelijke groeten  
 
 

 
Kurt Bisschop 

Directeur  
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