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          Lembeek, 3 maart 2020 
Beste ouder(-s),     
Beste leerling, 

 
Betreft: ‘Klap’ gaat mee op weg met uw kind! 
 
Zorg dragen voor elkaar en elk ander krijgt sinds vele jaren op ons SMI ruime aandacht. 
Met de vele studie-uren in bepaalde klassen komt deze zorg in dit schooljaar soms wat meer onder 
druk te staan.  Afwezige collega’s omwille van o.a. een teamgericht nascholingsproject, persoonlijke 
redenen of ziekte, zijn moeilijk of niet te vervangen door schaarste. De media berichten op 
regelmatige basis over het tekort aan leraren op de arbeidsmarkt. 
 
Binnen deze moeilijke context willen we sterk inzetten op een gepaste voorbereiding van de 
examens en het verwerken/inoefenen van reeds geziene leerstof.  Naast de workshops ‘Leren leren’ 
waarop uw zoon/dochter gedurende de voorbije weken kon inschrijven, neemt ons KLAP-team een 
bijkomend initiatief om de opgesomde doelstellingen te bereiken. 
 
In bijlage vindt u een overzicht van deze klas doorbrekende lesmomenten. Uw zoon/dochter kan 
tijdens deze uren EN in geval van een studie-uur op vrijwillige basis deelnemen aan deze vorm van 
‘huiswerkstudie’. Dus ook in het geval uw kind omwille van een studie-uur later mag aankomen of de 
school vroeger mag verlaten omwille van studie-uren kan hij/zij gebruik maken van extra oefen- of 
verwerkingsuren. 
 
Naast een collega van ons KLAP-team die de vragen in verband met de leerstof ter harte neemt, is er 
ook de beschikking over een ruim aantal computers met internetaansluiting, printer en ook de 
nodige naslagwerken. Zo kan uw zoon/dochter zich intensief en onder begeleiding voorbereiden op  
de examens of reeds geziene leerstof nogmaals zelfstandig verwerken/inoefenen. 
 
Wij raden het gebruik van deze studie-/verwerkingsmomenten sterk aan.  Ook u kan aan het 
welslagen van dit initiatief meewerken door uw zoon/dochter aan te sporen tot deelname. 
 
Steeds tot uw dienst voor meer informatie.   
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Ellen Van Strydonck         Herman Marissens 
Adj.-directeur         Directeur 
 
Bijlage: Overzicht ‘KLAP’-trainingsuren 
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K = Klare taal – Kansen 

L =  Lezen  &  Leren 

A = Actief 

P  = Praktisch - Projecten 
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