Haacht, 17 maart 2020

Beste ouders
Beste leerlingen
Tussen alle richtlijnen van hogerhand, interne en externe communicatie en
berichtgeving in de media door, willen we jullie in eerste instantie een hart onder de
riem steken en jullie moed inspreken.
Wij hebben gisteren met alle leerkrachten in diverse vakwerkgroepen vergaderd.
We zullen proberen om via allerlei opdrachten, taken e.d. zo goed mogelijk
tegemoet te komen aan het ‘normale’ schoolritme. We zullen via de digitale agenda
van Smartschool de leerstof, opdrachten en oefeningen aankondigen. De leerkracht
zal hierbij duidelijk formuleren wat van jou verwacht wordt. Je kan dat raadplegen
op Smartschool bij vakken/documenten. Dit alles kan soms wat overweldigend
overkomen. Ga rustig met deze opgegeven taken om en probeer goed te plannen.
We zullen ook tijdig aankondigen indien leerkrachten via Smartschool live willen
lesgeven.
Wij rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en dat je
opdrachten/toetsen die zonder hulpmiddelen gemaakt moeten worden eerst
individueel maakt en pas daarna de cursus of de verbetersleutel erbij neemt. Wees
eerlijk met jezelf en maak de taken/toetsen ook echt! Je houdt jezelf alleen maar
voor de gek als je dat niet doet en je leert dan ook niets bij. Alle taken en toetsen
zijn immers facultatief, er staan m.a.w. geen punten op die meetellen voor je
beoordeling.
Als je weet hebt van vrienden of medeleerlingen uit je klas die niet beschikken over
de nodige digitale middelen om deze periode te overbruggen, gelieve dan contact op
te nemen met de school. Voor die leerlingen proberen wij een aangepaste regeling
uit te werken.
Verwacht niet dat we alles al voorzien hebben en dat alles volgens plan verloopt.
Het is voor ons allen nieuw, iets wat we nooit eerder meemaakten. Aanvaard dat de
afspraken gaandeweg bijgestuurd worden, ook van hogerhand krijgen we
voortdurend bijsturingen.
Wat het schoolbezoek betreft hanteren we het algemene principe dat er zo weinig
mogelijk mensen op school mogen zijn en dat er zo weinig mogelijk verloop mag
zijn. Dat is een heel belangrijke preventieve maatregel. We verwachten alleen de
leerlingen voor wie we opvang moeten voorzien.
In navolging van het opschorten van de lessen worden vanaf vandaag ook alle
stages opgeschort.
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TIPS VOOR OUDERS
- Probeer voor je dochter/zoon een dagstructuur te maken die geen
‘vakantiestructuur’ is: op tijd uit bed, vaste werktijden/maaltijden/ontspanning.
- Praat zo veel mogelijk met je dochter/zoon: hoeveel werk heb je gekregen? Wat
moet je doen? Begrijp je de opdrachten? Wat ga je eerst doen? Heb je een
planning?
- Misschien kan je samen een planning opmaken?
- Moedig je dochter/zoon zoveel mogelijk aan om haar/zijn verantwoordelijkheid op
te nemen bij taken die eerst zonder hulpmiddelen gemaakt moeten worden.
Alleen als zij/hij eerlijk is, heeft zij/hij er baat bij.
- Probeer de regie niet helemaal zelf in handen te nemen, maar laat je dochter/zoon
ook zelf proberen, plannen, mislukken, bijleren …
- Stimuleer je dochter/zoon om hulp te vragen indien een opdracht niet lukt. Het is
heel belangrijk om aan te geven wanneer je dochter/zoon een opdracht niet
begrijpt. Communicatie wordt een sleutelwoord, stimuleer haar/hem om dat zeker
te doen. Laat haar/hem zelf via Smartschool een mail sturen naar haar/zijn
leerkracht.
- Dit wordt voor alle partijen een ongekend leermoment, iedereen zal fouten maken
maar ook heel veel leren!
Wij hopen dat iedereen gezond mag blijven.
Met vriendelijke groeten
Namens de directie, de opvoeders en alle leerkrachten

Geert Leenknecht
Algemeen directeur
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