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         11/03/2021 

Mededeling nr:DIR1920/10  

 

Belanghebbenden:  Alle ouders 

Betreft:  afstandsleren en opvang 

 

Geachte Ouders 

 

1. Afstandsleren 

Wij kregen van jullie verschillende berichten over de organisatie van het afstandsleren. Sommige 

lovend en enthousiast, anderen met heel wat bedenkingen. Wij hebben jullie opmerkingen en 

reacties van leerkrachten samengelegd en wij komen tot het besluit dat de manier waarop wij 

onderwijs aanbieden wel geapprecieerd wordt maar dat er misschien wel wat teveel en te snel op de 

leerlingen afkomt, vooral daar waar de ict-infrastructuur moet gedeeld worden met meerdere 

kinderen om met thuiswerkende ouders. Daarom hebben wij vandaag in het directieteam onze 

collega’s een aantal tips meegegeven. Wij delen die ook graag met jullie. 

• Geef een ruime deadline en zeg ook dat er nog een feedbackronde komt. Dan kunnen de lln 

hun werk spreiden of kunnen zij hun werk afgeven tot waar zij op het moment van de 

deadline geraakt zijn. 

• Geef bij de feedback modeloplossingen. Feedback kan ook via Smartschool Live. Je nodigt via 

mail je leerlingen uit om op een bepaald moment in mijn vakken naar Live te gaan. Jij kan 

dan de modeloplossingen laten zien en tegelijk commentaar geven. (Facultatief) 

• Feedback is op dit moment belangrijker dan punten geven. Zet leerlingen aan om hun werk 

te corrigeren, verder uit te diepen, nieuwe mogelijkheden te zoeken. Stel hen vragen die 

uitnodigen tot zelfreflectie. 

• Gebruik Smartschool Live in 1ste en 2de graad niet om nieuwe leerstof aan te brengen want als 

de lln op dat moment niet online is (omdat zijn broer op de pc zit bv) mist hij ook de uitleg. Je 

kan Live niet bewaren of later terugzien. 

• Je mag nieuwe leerstof aanbrengen en laten inoefenen maar zeg er ook bij dat je daar later 

nog op terugkomt in normale tijden.  

• Punten geven kan wel op oefeningen die herhaling zijn van eerder aangeboden leerstof. Voor 

beeldende vakken zou ik geen punten geven op basis van een foto maar wachten tot je het 

originele werk gezien hebt. Zeker geen punten geven op verwerking van nieuwe leerstof.   

• Zorg dat je de volumes beperkt houdt tot maximaal het normale aantal lesuren per week in 

die klas. 
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• Open het forum in mijn vakken en vraag aan de lln dat zij daar hun vragen over de 

opdrachten stellen, dan kan jij antwoorden geven die iedereen vooruithelpen, of kunnen de 

leerlingen elkaar helpen. 

2. Opvang 

Er maken bijzonder weinig leerlingen gebruik van de opvang. Wij gaan daarom de opvang 

centraliseren op campus Harmonie, Karel Oomsstraat 24, 2018 Antwerpen van 8u30 tot 15u30. 

Campus Ieperman en Campus Explo Art blijven gesloten. Wij vragen u op voorhand en per week in te 

schrijven voor de opvang zodat wij de planning tijdig kunnen bijsturen mochten er meer kinderen 

komen. U kan mailen naar de directie.              

 

 

 Met vriendelijke groeten 

 

Luc Van Praet    Igor Duronjic   Tineke Toussaint 
directeur    adjunct-directeur  adjunct-directeur 
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