UPDATE CORONA 25.04.2020

Maatregelen verlengd tot en met 15 mei 2020
Beste ouder
De meeste kinderen willen straks doodgraag weer naar school. Ze schrobben hun handjes,
ze houden afstand – dat hebben ze geleerd van “Handige Hans”– en hun boekentasje staat
misschien al klaar. Misschien nog meer dan hun ouders kijken zij uit naar 15 of 18 mei,
wanneer de scholen weer opengaan. Toch zal het met mondjesmaat zijn…
Het Vlaamse onderwijsveld diende eerder deze week een voorstel in voor een
gecontroleerde en gefaseerde heropening van de scholen vanaf 15 mei. De Nationale
Veiligheidsraad van 24 april maakt dat scenario mogelijk en heeft beslist dat de lessen op
school kunnen herstarten vanaf maandag 18 mei. Vanaf vrijdag 15 mei kunnen
scholen eventueel reeds de deuren openen voor een pilootfase.
Veiligheid van leerlingen en personeel staat voorop bij een heropstart. Daarom blijven de
principes van social distancing en de contactbubbels heel belangrijk. Er zullen dan ook heel
wat voorzorgsmaatregelen gelden. Na overleg tussen de minister en alle onderwijspartners
wordt ijverig aan een draaiboek met maatregelen en richtlijnen gewerkt over de invulling van
de resterende onderwijstijd.
Niet elke leerling kan meteen terug naar school, en ook niet voltijds. Uiteraard zijn álle
leerlingen gebaat bij onderwijs op de schoolbanken, in hun vertrouwde klas. Maar die
moeilijke keuze was nodig. Concreet gaat het om deze groepen leerlingen: eerste, tweede en
zesde leerjaar. Eén week na de heropstart komt er een evaluatie met het oog op eventuele
uitbreiding naar andere leerjaren.
Daarbij is gezocht naar een optimaal evenwicht tussen veiligheids- en pedagogische
overwegingen: nood aan contactonderwijs voor basisvaardigheden, vlotte overgang naar een
volgend onderwijsniveau...
Tot vrijdag 15 mei zullen alle leerlingen verder aanlooplessen (pre-teaching) krijgen. Leraren
komen later in de klas op die leerstof terug. Na die datum krijgen 3-4-5e leerjaren verder
aanlooplessen en 1-2-6e leerjaren nog gedeeltelijk.
Heel veel succes en bedankt voor het grote engagement!
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De school blijft in haar vestigingsplaats H.-Hartplein 3 verder open voor noodopvang.



Alle leerlingen van de lagere afdelingen krijgen tot en met vrijdag 15 mei hetzij van
op afstand (onder meer Kweetet.be) of via een takenpakket nieuwe leerstof
aangeboden.

Vanaf maandag 18 mei (eventueel pilootproject vanaf 15 mei) kunnen de leerlingen van de
eerste, tweede en zesde klas in beide vestigingen opnieuw terecht om lessen te volgen.
Onder welke voorwaarden dat zal gebeuren zal later meegedeeld worden. De veiligheid,
gezondheid en het welbevinden van leerlingen en personeel zal daarbij te allen tijde voorop
staan.
Voorschoolse, naschoolse en noodopvang blijft zoals voorheen doorgaan in de H.Hartafdeling. Concreet zijn er 2 groepen van gezonde leerlingen voor wie de school opvang
voorziet: kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid,
voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen en opvang voor leerlingen in een kwetsbare
thuissituatie.
Ondertussen gaat de ‘preteaching’ verder. Leerlingen krijgen via diverse kanalen nieuwe
leerstof aangeboden: thuis of in de noodopvang. Bij deze vorm van ‘pre-teaching’ wordt de
leerstof twee keer aangeboden. Een eerste keer via het afstandsonderwijs. Een tweede
keer wanneer de lessen op school hervatten. De leraar komt dan nog eens terug op de
leerstof, maar kan sneller tot de kern komen. Hij kijkt hoever de leerlingen staan en houdt er
rekening mee.
Bij ‘pre-teaching’ bedraagt de leertijd van de leerlingen maximaal de helft van de werkelijke
leertijd in de klas. Online zelfstandig leren is immers veel intensiever dan les krijgen in de
klas. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen 1 tot maximaal 3 uur per dag aan het werk zijn
voor school. De school houdt daarbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van de
leerlingen.
Als ouder heb je een ondersteunende rol bij ‘pre-teaching’, je vervangt de leraar niet. Je doet
al heel veel als je in de buurt blijft en zorgt voor een rustige en gestructureerde omkadering,
terwijl je kind zelfstandig aan de slag gaat. Je actieve betrokkenheid bij de taken (bvb samen
een opdracht nakijken) blijft best beperkt tot maximaal 2 uur per week.
Als ouder ben je voor ons een belangrijke partner:
+ Wij gaan voluit voor dialoog en ondersteuning. We zullen je blijven informeren over alle
nieuwe ontwikkelingen en we zullen je zoveel mogelijk tips meegeven.
+ Wij engageren ons om álle leerlingen en ouders mee te blijven nemen. Elke leerling moet
kunnen blijven leren.
+ We voorzien in de fase van de ‘pre-teaching’ één communicatiemoment per week met jou
als ouder. Zo houden we je goed op de hoogte. (Waarschijnlijk via e-mail).
+ Wij zullen tijdig en duidelijk communiceren over bijvoorbeeld geplande livesessies
(Videoclass).
+ Wij zorgen ervoor dat leerlingen de instructies op verschillende momenten kunnen
bekijken.

+ Wij zullen de leerlingen die opgevangen worden in de noodopvang op school goed
omkaderen, zodat zij hun schoolwerk tijdens de opvang kunnen doen. De afspraken voor
schoolopvang zijn ongewijzigd.
+ Wij staan altijd open voor je gewaardeerde feedback.

Wat kan je als ouder doen?
De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven. De combinatie van werk,
huishouden en opvang is vaak uitdagend. Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke
periode!
Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind (en jou als ouder) staat voor ons
voorop. Samen als school en ouders kunnen we de leerlingen goed omringen en begeleiden,
zodat zij ondanks alles kunnen blijven leren en groeien.
Je rol als ouder bestaat er in om de juiste context (rust en structuur) te creëren om je kind te
laten leren. Een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten helpt hierbij.
De rol van ouders beperkt zich tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Ze
vervangen de leraar niet.
Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, geef de klasleraar dan een seintje,
desnoods via info@kbz.be. In dialoog met jou bekijken we samen wat er aan kan gedaan
worden.

Meer informatie?
Extra informatie voor ouders
Onderwijs Vlaanderen - Informatie over preteaching van nieuwe leerstof
Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

