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HASSELT, 25 augustus 2020 
 
Opstart nieuwe schooljaar 
 
Geachte ouder 
Beste leerling 
 
Fijn dat je bent ingeschreven in onze school! 
Vanaf 1 september zal campus Hast een belangrijke plek in je leven worden. Wij zorgen alvast voor een warm 
welkom, zodat je je snel thuis zal voelen in onze school. 
 

Zoals je kon volgen in de media starten de scholen op onder code geel. Dit betekent dat we alle leerlingen op 
alle dagen op school verwachten. We voorzien een aantal coronamaatregelen. Die tref je aan op de keerzijde 
van deze brief. 
 

In onderstaand schema zie je wanneer we je verwachten op dinsdag 1 september. 
 

Leerjaar Nieuwe leerlingen op Campus Hast Vorig jaar ook leerling op Campus Hast 

1ste leerjaar 09.00 u. onthaal (dit jaar kunnen we helaas de ouders niet ontvangen op school) 
09.15 u. kennismakingsspellen 
10.35 u. rondleiding 
12.15 u. middagpauze (eigen lunchpakket) 
13.05 u. kennismakingsspelletjes, klasbezinning, onthaalbrochure 
14.45 u. leuke afsluiter 
15.00 u. einde schooldag 

2de leerjaar 10.30 u. onthaal 
10.45 u. kennismaking en rondleiding 
12.00 u. middagpauze (eigen lunchpakket) 
13.00 u. klasindeling speelplaats 1ste graad 
13.10 u. kennismaking en bezinning 
15.00 u. einde schooldag 

 
 
 
13.00 u. klasindeling speelplaats 1ste graad 
13.10 u. kennismaking en bezinning 
15.00 u. einde schooldag 

3de + 4de 
leerjaar 

10.30 u. verzamel aan nieuwbouw bij je klas 
10.40 u. kennismaking en rondleiding 
12.15 u. middagpauze (eigen lunchpakket) 
13.00 u. verzamel aan nieuwbouw bij je klas 
13.10 u. kennismaking en bezinning 
15.00 u. einde schooldag 

 
 
 
13.00 u. verzamel aan nieuwbouw bij je klas 
13.10 u. kennismaking en bezinning 
15.00 u. einde schooldag 

5de + 6de + 
7de leerjaar 

11.30 u. verzamel aan blok A+B bij je klas 
11.40 u. kennismaking en rondleiding 
12.30 u. middagpauze (eigen lunchpakket) 
13.20 u. verzamel aan blok A+B bij je klas 
13.30 u. kennismaking en bezinning 
15.20 u. einde schooldag 

 
 
 
13.20 u. verzamel aan blok A+B bij je klas 
13.30 u. kennismaking en bezinning 
15.20 u. einde schooldag 

 
 

Je krijgt op de eerste schooldag een infobundel mee naar huis. De gekleurde documenten breng je vrijdag 4 
september ingevuld en ondertekend door je ouder(s) mee naar school en geef je aan de leraar van het 1ste 
lesuur.



 

 

Programma volgende dagen 

 1ste leerjaar: 
o woensdag: aanwezig van 8.30 u. tot 12 u. voor klasvormingsspelen (sportieve kledij, aangepast aan de 

weersomstandigheden); 
o donderdag: voormiddag bekendmaking van de klasindeling en instellen van de iPad op het programma staan, 

namiddag les volgens het lessenrooster; 
o vrijdag: les volgens het lessenrooster. 

 Andere leerjaren: vanaf woensdag les volgens het lessenrooster. 

 
Coronamaatregelen 

 Mondmasker. 
o Je brengt je eigen masker mee. 
o Je zet je masker op als je toekomt aan de school en je houdt je masker op: 

 's morgens voor de school begint; 
 bij het vormen van rijen; 
 overal in de gebouwen: gangen, hallen, lokalen, zalen, toiletten, … 

o Je mag je mondmasker enkel afzetten: 
 tijdens de voormiddag- en middagpauze op de speelplaats; 
 tijdens de les L.O.; 
 tijdens eten of drinken. 

 Handhygiëne. 
o Je ontsmet je handen bij toekomen op school, bij het toekomen in de les, voor- en na het middageten. 
o Je wast je handen grondig na gebruik van het toilet. 

 Afstand bewaren. 
o Je bewaart 1,5 m afstand van elkaar waar mogelijk. 
o Je gebruikt enkel je eigen materiaal en geeft niets door. 

 Middageten. 
o 1ste graad: in het leslokaal met leraar van het 4de lesuur. 
o 3de leerjaar: in polyvalente zaal 12.15 u. met voldoende afstand tussen elkaar. 
o 4de leerjaar: op de speelplaats. 
o 5de leerjaar: in polyvalente zaal 13.05 u. met voldoende afstand tussen elkaar. 
o 6de + 7de leerjaar: toelating om buiten te gaan of in polyvalente zaal. 
o drank- en broodjesautomaten zijn open, maar met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. 

 Gezondheid. 
o Ben je ziek? Je blijft thuis. Zorg voor het gepaste afwezigheidsattest. 
o Word je ziek in de school? We bellen de ouders en vragen om je te komen halen. 
o Op reis geweest in een rode zone? Je blijft thuis 14 dagen in quarantaine en komt niet naar school. 

 
We vragen iedereen om nauwgezet de maatregelen op te volgen voor je eigen gezondheid, die van je 
medeleerlingen en het personeel van de school. Volg je de veiligheidsmaatregelen niet, dan volgt een sanctie. 
Ieders medewerking is nodig. Ook die van jou! 
 
We kijken er al naar uit jou te mogen ontmoeten! Jij ook?! 
 
 
 
Inge Valkenborgh  
Rembert Henderix  
directeuren 


