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Beste leerling 

Beste ouder(s) 

 

 

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Wij hopen dat jullie een fijne vakantie hadden en kijken er 
alvast naar uit om jullie opnieuw op school te mogen verwelkomen. 

 

Zoals jullie wellicht reeds in de media vernamen, starten wij opnieuw voltijds op school, zij het met nog 
enkele coronamaatregelen. Wij lichten een en ander graag toe in deze brief. 

 

 

1. Opstart 1 september 2021 

 

We verwachten jullie op 1 september om 8.25 u. op school. Tussen 8.25 u en 10.05 u heb je een 
onthaalmoment met je klasleerkracht. De lessen starten om 10.20 u. De eerste schooldag eindigt om 
12.00 u.  

  
Er is geen les in de namiddag. Je wordt, per klas, door je klasleerkracht opgehaald op de speelplaats.  

 

Je kan het lessenrooster terugvinden op de website van onze school (https://www.viatienen.be). Het 
wordt ook ingeladen in Smartschool. 

 

Indien je in een studierichting zit waarvan er volgend jaar meerdere klassen ingericht worden 
(bijvoorbeeld wetenschappen-wiskunde, sociale en technische wetenschappen, …) of je een andere 
studierichting kiest dan je huidige, zal je de laatste week van augustus via Smartschool een bericht 
ontvangen om je te informeren in welke klas je zal zitten. Indien je nieuw bent op school en nog geen 
Smartschool -account hebt, brengen we jou telefonisch op de hoogte. 

 

 

2.     Coronamaatregelen 

 

Vanaf 1 september 2021 gelden een aantal hygiënemaatregelen. Jullie vinden ze in bijlage. De 
klasleerkracht zal deze ook nog even overlopen op de eerste schooldag. 

 
Het document is gebaseerd op de informatie die we vandaag hebben. Wij volgen de richtlijnen vanuit de 
overheid continu op en we houden jullie uiteraard op de hoogte van alle wijzigingen. Wij blijven uiteraard 
ook ter beschikking voor eventuele vragen. 

 

 

3. Infomoment 

 

Op 9 september zal er een infoavond voor nieuwe leerlingen, GIP en stages doorgaan. Wij danken je 
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alvast om deze datum te noteren. Je ontvangt op de eerste schooldag een inschrijvingsdocument voor 
deze avond. 

 

Wij wensen je alvast een fijne en deugddoende vakantie en kijken er naar uit je op school te 
verwelkomen op 1 september! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Pieter Meuwissen     Liesbeth Hellemans 

Directeur Bovenbouw     Directeur Leerlingen en Organisatie Derde Graad 
 
 
 
 
 

   


