30-01-2021
Collectief voltijds afstandsonderwijs

Beste ouders
Via de media vernam u wellicht dat er vanaf 8 februari tot en met 12 februari 2021
collectief voltijds afstandsonderwijs georganiseerd wordt. Dit betekent dat er geen
lessen op school gegeven worden van het eerste tot en met het zesde jaar in alle
studierichtingen. Dit betekent echter niet dat de leerlingen en de leraren een week vakantie
hebben.
De leerlingen krijgen die week online les, maken taken en laden die eventueel op via
Smartschool, bekijken instructiefilmpjes enz. Taken en toetsen worden dus ook geëvalueerd
en volledig verrekend voor de verschillende vakken.
Tijdens de lesweek kan je leraren en de leerlingenbegeleiding bereiken met een
Smartschoolbericht indien je vragen hebt.
De leerlingen van de tweede en de derde graad ASO en TSO zijn ondertussen helemaal
vertrouwd met het afstandsonderwijs. De leerlingen van 3 en 4 Verzorging-voeding en van 5
Verzorging krijgen hierover extra uitleg van hun vakleraren en titularissen. De digitale
agenda vormt de leidraad in het afstandsonderwijs.
Voor de eerste graad zal een uniforme werkwijze door de titularissen worden toegelicht aan
de leerlingen.
We zullen de leerlingen er tijdig attent op maken dat ze boeken en schriften uit hun locker
mee naar huis moeten nemen.
Indien de leerling niet beschikt over een laptop, PC of wifi en op school wilt werken, dan
contacteert hij/zij mevrouw Elst per Smartschoolbericht voor 4 februari. Ook de leerlingen
van de eerste graad die minder goed zelfstandig kunnen werken zijn welkom na een bericht
aan mevr. Elst.
De leerlingen van de eerste en de derde graad kunnen in de voormiddag (8.25 u.-12 u.)
terecht op school, de leerlingen van de tweede graad in de namiddag (13.00 u.- 15.45 u.).
Hopelijk kunnen we na deze ‘afkoelingsperiode’ daarna allemaal genieten van een weekje
verdiende rust.
Vanaf 22 februari starten de lessen terug. Waarschijnlijk schakelen we dan terug over naar
halftijds afstandsonderwijs voor de tweede en de derde graad ASO-TSO (2de graad VM op
school) en gaan de lessen voor de eerste graad en voor 3-4 VV terug door op school. 5
Verzorging gaat op stage na de krokusvakantie.
Op dit moment beschikken we niet over meer informatie over het verder verloop van de
lessen.
Vriendelijke groet
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