
 
 

Campus Harmonie, Karel Oomsstraat 24, 2018 Antwerpen                                     03/216 02 36  
Campus Ieperman, Kerkelei 43, 2610 Wilrijk 03/827 11 18 
www.kunsthumaniora.be    info@kunsthumaniora.be  

         11/03/2021 

Mededeling nr:DIR  

Dienstnota nr:DIR 1920/029 

 

Belanghebbenden:  Alle personeelsleden 

 

Betreft:  Procedure afstandsleren 

                Opvang 20 maart voormiddag 

 

Beste Collega’s 

Een korte update. 

1. Procedure afstandsleren 

Ik krijg van ouders en leerlingen gemengde commentaren over het afstandsleren. Enerzijds veel 

complimenten voor de snelheid en de flexibiliteit waarmee jullie allemaal gereageerd hebben, 

anderzijds ook veel praktische vragen. De ouders hebben vooral moeite om alles zelf te organiseren. 

Bij afstandsleren verwachten wij dat de leerlingen zelf de organisatie van hun leeractiviteiten 

opnemen. Dat lukt niet altijd, door materiële omstandigheden (meer gezinsleden dan pc’s) of door 

gebrek aan durf en organisatietalent bij de leerlingen. Ouders hebben dan het gevoel dat zij 

leerkracht moeten spelen bovenop hun eigen thuiswerk. Wij moeten de organisatorische problemen 

dus zoveel mogelijk uit te weg ruimen. Dat kunnen wij vooral door allemaal (buiten de individuele 

lessen) dezelfde procedure te gebruiken: 

• Opdracht als huistaak in schoolagenda plaatsen, op het uur dat je normaal les hebt, met 

deadline. 

• Materiaal om de opdracht op te lossen staat in mijn vakken/documenten. Maak een map aan 

per opdracht. Geef die map dezelfde naam als de huistaak en als de uploadzone. 

• Opdracht inleveren in uploadzone in digitaal document of als foto van het geleverde werk. 

• Geef feedback op de opdracht, geen punten. Bespreking van de opdracht in een smartschool 

live sessie is facultatief en zeker te moeilijk voor grote groepen en kinderen van de eerste 

graad. 

• Zet links naar filmpjes, websites, digitale bronnen in een document in mijn vakken of 

rechtstreeks in mijn vakken/weblinks 

• In de eerste en tweede graad wijk je niet af van dit stramien. Voor individuele lessen en 

opdrachten in 3de graad kan je andere afspraken maken maar die moeten dan ook in de 

opdracht of in mijn vakken terug te vinden zijn. 
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2. Opvang 

In de light lockdown van de regering Wilmès blijven de scholen open om opvang te voorzien. Het 

rooster voor de permanenties geraakt goed gevuld. Nu vrijdag vm is er een gaatje gevallen door 

ziekte van de collega die zich had opgegeven. Kan er iemand anders vrijdag 20/2 van 8u30 tot 12u 

aanwezig zijn in campus harmonie? 

 

Hou het gezond met voldoende afstand en geregeld handen wassen. 

              

 

 Met vriendelijke groeten 

 

Luc Van Praet        
directeur        
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