Beste ouders
Beste leerlingen

2020-03-14

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de
verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te
beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor gezonde
leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien en dit tijdens de normale
schooluren. Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne,
afstand, ventilatie...
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.
Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.
Wat betekent dit voor de leerlingen?
Tijdens deze drie lesweken voor de paasvakantie zullen de leraren inzetten op onderwijs via
het digitale leerplatform Smartschool. Ook online tools van educatieve uitgeverijen bieden
inoefenmateriaal aan. Het is de bedoeling om de leerlingen te ondersteunen bij het
begrijpen van de leerstof.
Taken, eindwerken, GIP waarvoor reeds deadlines afgesproken waren (zie digitale agenda)
worden uiteraard op het gevraagde moment ingeleverd. De evaluatie hiervan beïnvloedt de
eindbeslissing. Ook remediëringsplannen blijven gelden, nu is er extra tijd om hieraan te
werken.
De evaluatieperiode die voorzien was voor de leerlingen van het eerste tot en met het derde
jaar vervalt. Het is echter uiterst belangrijk dat de leerlingen de voorziene leerstof nu wel
verwerken en instuderen. Het is mogelijk dat we een aantal leerplandoelen tijdens de
evaluatieproeven van juni evalueren.
We voorzien een DW-rapport voor de paasvakantie.
Leraren communiceren met de leerlingen via Smartschool. Het is dus belangrijk dat
leerlingen de berichten dagelijks lezen en opvolgen.
Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich
grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
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Meer informatie?




Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirusvoorouders

Vriendelijke groeten
D. Dedoncker
Directeur
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