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Opstart schooljaar 2020-2021 Leren & Sport 

Beste leerling 

De vakantie loopt op haar einde en het was met zekerheid geen vakantie zoals we gewend zijn. We hopen dat 
je toch hebt kunnen genieten van een fijne en ontspannende periode, ondanks alle maatregelen. 

Op dinsdag 1 september 2020 beginnen we in Provil het nieuwe schooljaar. We starten op in pandemieniveau 
geel met grote waakzaamheid, dit wil zeggen dat alle leerlingen vijf dagen per week naar school gaan. De 
veiligheid van de leerlingen en het personeel zijn het belangrijkste.  Door een combinatie van maatregelen 
zorgt de school voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving. Personeelsleden, leerlingen en hun ouders 
dienen zich te houden aan de opgelegde voorzorgsmaatregelen: 

 Ben je ziek? Blijf thuis. 

 Was je handen regelmatig. 

 Houd afstand en respecteer de bubbels. 

 Draag een mondmasker waar het verplicht is. 

 Verlucht en ventileer voldoende de lokalen. 

 Beperk je sociale contacten. 
 

Meer uitleg hierover vind je op volgende website: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-
voorzorgsmaatregelen  

Wanneer je de laatste dagen teruggekeerd bent van vakantie uit het buitenland, ben je verplicht volgende 
maatregelen te volgen. 

Wanneer je terugkeert uit een groene zone hoef je geen bijkomende voorzorgen te nemen bij terugkeer. In 
deze landen zijn er geen belangrijke uitbraken van het covid-19 virus en is het risico op besmetting (heel) erg 
laag. 

Keer je terug uit een oranje zone, dan vraagt men contact op te nemen met je huisarts om getest te worden en 
om in quarantaine te gaan. 

Keer je terug uit een rode zone: 

 Respecteer bij terugkeer in België onmiddellijk de quarantaine. 

 Je ontvangt een code waarmee u zich kan laten testen. Met deze code kan u de test laten 
terugbetalen. 

Voor reizigers die terugkeren uit een rode zone is dit een wettelijke verplichting. 

Meer uitleg: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen 

Moest er na verloop van tijd overgegaan worden naar een hoger pandemieniveau (kleurcode oranje) wordt de 

aanwezigheid van leerlingen omgezet naar een bezettingsgraad van 50%. Indien dit zich voordoet zullen we  

opnieuw communiceren hoe dit praktisch zal verlopen. 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorzorgsmaatregelen#ben-je-ziek-blijf-thuis
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorzorgsmaatregelen#was-je-handen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorzorgsmaatregelen#hou-afstand-en-respecteer-bubbels
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorzorgsmaatregelen#draag-mondmasker
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorzorgsmaatregelen#verlucht-en-ventileer-lokalen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorzorgsmaatregelen#beperk-je-sociale-contacten
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorzorgsmaatregelen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorzorgsmaatregelen
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen
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De nieuwe leerlingen verwachten we op dinsdag 1 september om 08.20 uur voor een kennismaking met de 
school. Je komt binnen via de poort langs de Duinenstraat 3 (naast de conciërgewoning) waar leerkrachten en 
begeleiders je ontvangen. Zij zullen jullie ook tonen waar de fietsenstalling is. 
Indien je omwille van het openbaar vervoer later aankomt, ga je binnen langs de hoofdingang Duinenstraat 1 
en meld je je aan op het secretariaat. 

De andere leerlingen komen deze eerste schooldag enkel naar school om zich opnieuw in te schrijven op het 
secretariaat en gaan daarna meteen terug naar huis.  
In bijlage bij deze brief vind je het formulier voor de herinschrijving, dit breng je zo snel mogelijk ondertekend 
mee naar school. De herinschrijving kan ook telefonisch of digitaal doorgegeven worden, het getekende 
formulier breng je dan de eerstvolgende lesdag mee naar school en geef je af op het  secretariaat aan mevr. 
Vanhove. 

De eerste schooldag op 1 september eindigt voor iedereen om 12.00 uur. 

Op woensdag 2 september verwachten we alle leerlingen Leren en Sport 

- voetbal van 10.00 uur tot 12.00 uur in het Dommelhof , 
Toekomstlaan 5 in 3900 Pelt 

- motorcross om 10.00 uur in het Dommelhof, Toekomstlaan 5 in 3900 Pelt 
en zij sluiten af in de vestiging te Lommel Kolonie, Luikersteenweg 3920 Lommel 

- wielrennen van 13.00 uur tot 15.00 uur in Terlamen,  
circuit Zolder Terlamen Terlamen 30, 3550 Heusden-Zolder  

Op donderdag 3 september verwachten we de nieuwe leerlingen terug om 8.20 uur voor screening in Provil 
Lommel. Deze schooldag duurt tot 15.35 uur. Tijdens de middag blijven de leerlingen tijdens deze onthaaldag 
allemaal op school. Er worden broodjes en dranken voorzien door de school.  
De andere leerlingen hebben training op de verschillende locaties, naargelang de sportdiscipline, van 9u00 tot 
15u15. Zij voorzien zelf een lunchpakket. Er zijn geen broodjes en dranken beschikbaar op de sportlocaties. 
Conform de corona-maatregel is dit niet toegestaan. Het is niet toegelaten het terrein gedurende de dag te 
verlaten of eten en dranken te laten leveren. Voorzie je dus van voldoende eten en drank voor de gehele dag. 
De douches in het sportcentrum mogen niet gebruikt worden.  

Op vrijdag 4 september starten we met de lessen om 8.20 uur in Provil. De lessen eindigen deze dag om 12u00.  

De veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten blijft prioritair tijdens dit nieuwe schooljaar en daarom 
voeren we enkele aanpassingen door in de dagindeling en de pauzemomenten. Je krijgt gedurende de eerste 
lesweek hierover meer informatie. Deze aanpassingen kunnen verschillen naargelang de opleiding die je volgt. 

De leerlingen eten thuis of op school zoals aangeduid op het verzekeringsformulier. De drankautomaten 
kunnen niet gebruikt worden 
 
We raden aan om op frisse dagen een vest of trui mee te brengen omdat de lokalen continu geventileerd 
worden, de ramen en/of deuren staan open. 

We hopen dat je een aangenaam schooljaar hebt, waarin je veel leert en veel aangename momenten beleeft. 

Indien je meer informatie wenst, mag je steeds contact opnemen. 

 

De directie, begeleiding en leerkrachten. 

 

 



Provil CLW Duinenstraat 1 3920 Lommel 011/79 93 30  info@provil 

 
 

 

Even samengevat 

 Nieuwe leerlingen 2de of 3de jaars 

Dinsdag 1 september 8u20 tot 12u00 Provil Enkel herinschrijving bevestigen 

Woensdag 2 september Naar sportlocatie Naar sportlocatie 

Donderdag 3 september 

8u20 – 15u35 screening 
op school (Provil) 

Lunch voorzien door school 

Training 9u00 – 15u15 sportlocatie 
Lunchpakket zelf meebrengen 

Vrijdag 4 september  Provil 8u20 – 12u00  
8u20 – 12u00 
Zoals vorig schooljaar 

Maandag 7 september 
Provil 8u20 – 15u35 of 16u25 
afhankelijk van opleiding 

8u20 – 15u35 of 16u25 
zoals vorig schooljaar 

 

De dagindeling kan de volgende weken wijzigen afhankelijk van de groepsgrootte, we brengen u  hiervan tijdig 

op de hoogte. 


