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         Lembeek, 15 juni 2022 
Geachte ouders, 
Beste leerling, 

 

Staking openbaar vervoer – nationale betoging – maandag 20 juni 2022 
 
Op maandag 20 juni 2022 houden de vakbonden een nieuwe nationale actiedag. Het openbaar vervoer zal hierdoor 
sterke hinder ondervinden, zo laten de  verschillende vervoersmaatschappijen weten. 
 
De vervoersmaatschappijen zijn zich sterk bewust van het ongelukkig inplannen van deze stakingsdag middenin de 
examenperiode.  Zij verwijzen in dit verband naar een minimale dienstverlening.  Uit ervaring weten we enerzijds 
dat de bediening van de haltes in Lembeek tijdens vorige stakingsdagen gebrekkig verloopt.  Anderzijds hebben we 
aandacht voor het welbevinden van uw zoon/dochter tijdens deze voor hen inspannende dagen.  Het twijfelachtig 
of laattijdig opdagen van hun vervoermiddel zorgt er voor dat ze hun examens in ongelijke en stressvolle 
omstandigheden zouden moeten aanvatten. 
We kiezen er dan ook voor om de planning als volgt aan te passen. 
 

➢ Op maandag 20 juni 2022 : Er gaan GEEN examens door – De leerlingen studeren thuis. 
(voor de duale leerjaren gaan de examens door volgens de voorziene planning). 
 

➢ De examenplanning voor jouw dochter/zoon wordt als volgt aangepast: 

(Deze versie vernietigt de planning doorgestuurd met onze brief dd. 1 juni 2022.  Je vindt de aangepaste 
planning eveneens terug in het agenda op Smartschool) 

 
➢ De proclamatieavonden gaan door zoals gepland. 

 
➢ Het oudercontact behouden we eveneens op de geplande woensdagnamiddag 29 juni vanaf 15.00 uur. 

 
Voor meer info of verduidelijkingen kan je de school steeds contacteren. 
 
Bedankt voor het begrip voor deze wijzigingen die het gevolg zijn van  omstandigheden buiten onze wil. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Fien Vanhove       Herman Marissens 
Adj.-Directeur       Directeur 
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