UPDATE CORONA 15.04.2020
Maatregelen verlengd tot en met 3 mei 2020
Beste ouder
De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft vandaag
(woensdag 15 april), op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige
maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei.
Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet
overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen,
hangt af van hoe de cijfers evolueren.
Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat
de scholen in opvang moeten blijven voorzien. Heel veel succes en bedankt voor het grote
engagement!
Johan Meirhaeghe
Veiligheidsadviseur

Marc De Groote
Directeur

Concreet


De school blijft in haar vestigingsplaats H.-Hartplein 3 verder open tot en met
donderdag 30 april voor noodopvang. Vrijdag 1 mei is immers een wettelijke
feestdag.



De leerlingen van de lagere afdelingen krijgen tot en met donderdag 30 april hetzij
van op afstand (onder meer Kweetet.be) of via een (eventueel eerstdaags af te halen)
takenpakket nieuwe leerstof aangeboden.

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder
welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen
nemen. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair
zijn.
Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, onderwijsminister Ben Weyts, de
onderwijsverstrekkers, vakbonden en CLB-centrumnetten bereiden die volgende fase zeer
grondig voor. Weet dat de veiligheid, gezondheid en het welbevinden van je personeel en
leerlingen daarbij te allen tijde voorop staan.
Maar nu eerst van start gaan met ‘preteaching’. Komende maandag is het zover. Dan
krijgen leerlingen nieuwe leerstof aangeboden thuis of in de noodopvang. Onze leraars zijn
de vorm van dit afstandsleren volop aan het uitwerken met de parallelklassen. Ze zijn er
klaar voor!
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.

Wat betekent dit voor onze school?
In de paasvakantie bereiden we met het schoolteam de ‘preteaching’ voor. We gaan met de
parallelklassen na welke leerstof essentieel is voor je kind om naar het volgende jaar over te
gaan en welke leerstof kan wegvallen. We zorgen ervoor dat dit voor iedereen doenbaar en
haalbaar is.
Als we jouw kind op afstand evalueren (een toets geven), dan doen we dat louter om na te
gaan in welke mate het de leerstof onder de knie heeft en om het daarover feedback te
kunnen geven.

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.
Hopelijk is de paasvakantie een periode van rust voor jou en je kind. Na de paasvakantie
geven we nieuwe leerstof. 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.

