Haacht, 16 december 2020
Beste ouders
Beste leerlingen
De overheid laat weten dat er alvast geen wijzigingen zijn in de coronamaatregelen voor het
onderwijs tot en met 15 januari. Dat betekent dat wij voor de 2de en de 3de graad verplicht
zijn om te voorzien in 50% les op school en 50% afstandsonderwijs. Verder is het heel
belangrijk dat iedereen de maatregelen strikt blijft opvolgen. Daarom zetten we ze nog even
op een rijtje, samen met de praktische regeling die vanaf 4 januari 2021 van toepassing is.
Algemene afspraken
- Alle leerlingen worden voor 50% op school verwacht. De concrete regeling lees je verder in
deze brief. We passen de gewone regelgeving toe op de aan- en afwezigheden.
- Leerlingen die ziekteverschijnselen vertonen, moeten thuisblijven. Ze verwittigen de school
en zorgen voor de nodige attestering.
- Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of
aanwezigheid op school kan. Als dat niet kan, volgen zij verder afstandsonderwijs.
- Alle extra-murosactiviteiten van het tweede trimester kunnen helaas niet doorgaan.
- De contacttracing wordt niet door de school, maar door het CLB opgevolgd.
Social distancing
-

Je probeert je zoveel mogelijk aan de social distancing te houden, ook op de speelplaats.
We werken met vaste plaatsen voor de leerlingen.
’s Morgens en in iedere pauze ga je naar je klaszone op de schoolterreinen.
’s Morgens en op het einde van iedere pauze ga je bij het eerste belteken naar je rij op de
speelplaats. Daar wacht je tot de leerkracht je klas komt halen.
- Bij regenweer ga je rechtstreeks naar het klaslokaal.
Dragen van mondmaskers
- Zodra je het schoolterrein betreedt, moet je een mondmasker dragen. Het is ook heel
belangrijk om het neusmondmasker correct te dragen.
Handhygiëne
- Je wast regelmatig je handen met water en zeep of maakt gebruik van de voorziene
handgel.
De middagpauze
Je eet in je klaslokaal, met uitzondering van de praktijk- en de labolokalen.
Leerlingen die iedere middag thuis gaan eten, mogen dat blijven doen.
Op vrijdagmiddag mogen de leerlingen van het 6de jaar nog steeds naar buiten. Ze moeten
zich daar wel houden aan de maatregelen die in de maatschappij gelden.
De praktische regeling ziet er als volgt uit:
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Van 12.05 u. tot 12.28 u.
Eten in het klaslokaal, uitgezonderd:
- wetenschapslokalen 009 011 018 019 107
118 en informaticalokalen 103 163 en LOgroepen: naar refter gebouw D
- op dinsdagmiddag lokaal 011 naar 012

Van 12.28 u. tot 12.55 u.
Naar de klaszone buiten of bij
regenweer blijft iedereen
zitten in het lokaal van de 1ste
beurt.

Afstandsonderwijs en evalueren in coronatijden
Wat betekent dit concreet?
- Het huidige lessenrooster blijft behouden.
- Leerkrachten blijven de Smartschoolagenda nauwgezet invullen.
- De dagen waarop je thuis bent, verwerk je de leerstof verder of bereid je de leerstof voor
aan de hand van opdrachten die je meekrijgt tijdens de lesdagen. Leerkrachten kunnen het
afstandsonderwijs op verschillende manieren invullen: nieuwe leerinhouden, zelfstandig
werk, projectwerk, inoefenen, remediëren, verbreden, verdiepen, ingesproken
powerpointpresentaties, instructiefilmpjes, klassikale of individuele chatsessies, livelessen
…
- Evaluatiemomenten blijven ook mogelijk tijdens de periode van afstandsonderwijs. Er
mogen dus punten gegeven worden op opdrachten, oefeningen, voorbereidingen e.d.
Indien er nieuwe leerstof wordt behandeld tijdens het afstandsonderwijs, dan kan die
geëvalueerd worden tijdens de lesdagen.
Overzicht lesdagen van 4 januari tot en met 15 januari
De 2de en 3de graad komen op de lesdagen (groen gemarkeerd) naar school. De andere
dagen hebben ze afstandsonderwijs (= AO)
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We rekenen erop dat ieder van jullie de maatregelen van de school strikt opvolgt.
Blijf ook goed zorg dragen voor elkaar en voor je omgeving.
Met vriendelijke groeten
Namens de directie, de opvoeders en alle leerkrachten
Geert Leenknecht
Algemeen directeur
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