Beste ouders
Beste leerlingen

Zoals afgesproken krijgen jullie nu de richtlijnen zoals ze vandaag intern in de school werden
afgesproken. Uiteraard hebben wij ons daarbij gebaseerd op de nationale richtlijnen van de overheid
en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Permanentieregeling voor opvang van leerlingen
Vandaag, maandag, was er geen enkele leerling aanwezig op school. Om de komende dagen in goede
banen te leiden, vraag ik jullie om de directeur Nancy Snoekx, minstens 1 dag op voorhand te
verwittigen indien jullie toch nood aan opvang hebben voor jullie zoon/dochter. Deze regeling geldt
voor opvang vanaf woensdag 18 maart tot en met 3 april.

Rapport Dagelijks Werk 3 (2e en 3e graad)
Alle rapporten worden digitaal via smartschool ter beschikking gesteld in de loop van zaterdag 21
maart.

Proefwerken Pasen (2e graad)
Deze gaan niet door en worden ook niet ingehaald. Wij beschouwen de leerstof 2 e trimester als
zijnde getoetst.

Proefwerken Juni
3e graad ➔ er verandert niets
2e graad ➔ voor de vakken die geen PW hadden met Pasen, verandert er ook niets
➔voor de vakken die wel PW hadden met Pasen, is het niet de bedoeling om in juni de 2e en
3e trimester volledig te bevragen.

Taken/opdrachten/suggesties tot en met 3 april
Zaterdag 14 maart gaf het Katholiek Onderwijs onderstaande richtlijnen mee. Deze richtlijnen laten
ons, als leerkracht, weinig speelruimte. We moeten dit echter ook positief bekijken want het is een
beschermende maatregel voor zowel de leerlingen als de leerkrachten.

Facultatieve alternatieven voor de lessen (Bron: Overheid en Katholiek Onderwijs
Vlaanderen 14 maart 2020)
•

De lessen zijn geschorst, maar het is aangeraden om alternatieven aan te bieden - al
dan niet via elektronische weg. Op de pagina over alternatieve vormen van leren vind
je een overzicht van de mogelijkheden die voorzien zijn.

•

Je kan die alternatieven aanbieden zowel aan de leerlingen in de opvang op school als
aan de gezonde leerlingen die niet naar school komen.

•

Geef taken in functie van de noden van de leerlingen. De taken moeten ervoor zorgen
dat ze in het ritme blijven (het is geen vakantie), voeling met de school houden en de
aangeleerde leerstof kunnen inoefenen. Hou daarbij rekening met mogelijkheden van
de ouders om thuis digitaal op te volgen.

•

Nieuwe leerstof mag dus niet aan bod komen.

•

De taken mogen niet meetellen voor de beoordeling van leerlingen.

•

De taken zijn facultatief, maar raad ouders wel ten zeerste aan om hun kind ermee aan
de slag te laten gaan.

•

Communiceer daarom goed en tijdig met je leerlingen en ouders over de afspraken
rond alternatieve leervormen en taken die je eventueel voorziet.

•

Duaal leren en stages: leerlingen volgen voor hun werkplekcomponent de richtlijnen
van de onderneming in kwestie, voor hun lestijd die van de school. Onderneming en
school doen dat in nauw overleg. Lees meer.

Wat betekent dit praktisch voor ons?

Wat laten we WEL toe?
1) Taken die door de leerkracht sowieso voorzien waren om te laten maken in het 3e trimester
waar de leerlingen thuis aan werken zonder extra begeleiding, kunnen wel opgegeven
worden. Doch de voorziene deadline blijft behouden, nl. na de vakantie. Dit mag zeker geen
zelfstudie worden van nieuwe leerstof.
2) Enkel taken die opgegeven werden VOOR 13 maart EN ingediend moesten worden VOOR 3
april, moeten via smartschool door de leerlingen doorgestuurd worden naar de leerkracht.
De leerlingen krijgen hier nog punten op die meetellen voor het volgend rapport.
3) Opdrachten over geziene leerstof ter herhaling zijn facultatief en staan niet op punten. Het
kan gevraagd worden om opdrachten door te sturen aan de leerkracht om te laten nakijken.
Ook mag de leerling extra vragen aan de leerkracht stellen.
4) Leerkrachten kunnen suggesties geven om bijvoorbeeld samenvattingen te maken van
geziene leerstof, zeker voor vakken waarvan er geen PW was voorzien met Pasen, ter
voorbereiding van proefwerken juni. Ook dit kan doorgestuurd worden naar de leerkrachten
om te laten nakijken. Zo kan de leerkracht ook suggereren om het volgende hoofdstuk al
eens te lezen maar de leerkracht gaat er niet vanuit dat elke leerling dit ook effectief gedaan
heeft. Het blijft facultatief! Na de vakantie wordt er begonnen aan het nieuwe hoofdstuk
alsof er geen voorbereiding gedaan werd.

Wat laten we NIET toe?
1) Zelfstudie vragen van de leerlingen zonder fysiek les in de klas te geven.
2) Aangeboden nieuwe leerstof (theorie/praktijk) zien als vervanging van de te geven lessen na
de vakantie.
3) Wat leerkrachten in last minute nog hebben opgegeven voor nieuwe leerstof op vrijdag 13
maart, gaat sowieso niet door indien dit niet onder de richtlijnen valt. Heb je als leerling
twijfels over een taak/opdracht, neem dan contact op met je leerkracht via smartschool.

Wat verwacht de school van onze leerlingen en hun ouders?
1) Dat het niet de bedoeling is om leerlingen op een welbepaald uur en dag voor hun computer
te laten zitten om contact te hebben met de school.
2) Dat al onze leerlingen alle taken/opdrachten/suggesties plichtsgetrouw uitvoeren.
3) Dat ouders hun zoon/dochter zo veel mogelijk aansporen om met de geziene leerstof bezig
te zijn.
4) Dat de voeling met school niet verloren gaat.
5) Dat jullie zoon/dochter in een bepaald studieritme blijft.

Wat doen de leerkrachten voor de leerlingen?
1) De leerkrachten verbinden zich ertoe om tijdens de lesweek binnen de 24uur een antwoord
te geven op vragen die de leerlingen via smartschool stellen.
2) De leerkrachten plaatsen elke taak, opdracht en suggestie in de agenda van smartschool. Zo
krijg je als leerling en ouder snel een mooi overzicht van wat er van je zoon/dochter
verwacht wordt de komende weken. In de agenda op smartschool zal duidelijk vermeld
worden waar de taak te vinden is en hoe ze uitgevoerd moet worden.

Onderzoekscompetenties van het 6e jaar
1) Dit gaat nog steeds door al wordt er nagedacht over alternatieve wijzen van afnemen van de
competentieproef om zo weinig mogelijk lesuren hiermee te belasten.
2) Deadlines die voorzien waren voor 3 april, worden uitgesteld tot na de vakantie.

Wat met onze geplande reizen, excursies en andere activiteiten in de 3e
trimester?
1) Parijs en de Westhoek worden uitgesteld. Er wordt uitgekeken naar nieuwe data. Meer info
volgt later.
2) Alle andere excursies die nu al in de kalender staan of er nog moesten inkomen, worden
afgelast voor iedereen.
3) Alle verantwoordelijke leerkrachten doen hun uiterste best om zo veel mogelijk betaalde
kosten te recupereren bij annulatie. Meer info volgt later.

Beste ouders en leerlingen, in deze onwezenlijke tijden zijn wij van mening dat onze focus in het 3e
trimester uitsluitend moet gaan naar LESGEVEN. Dit om ervoor te zorgen dat jullie zoon/dochter
alle kansen krijgt om in de beste omstandigheden de kennis te verwerven die noodzakelijk is naar
volgend schooljaar toe.

Met vriendelijke groeten en houd het gezond

Nancy Snoekx
Directeur Bovenbouw Sint-Gertrudis

