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Mededeling nr:DIR  1920/15 

Dienstnota nr:DIR 1920/031 

 

Distanti ma uniti  (vanop een afstand maar toch verbonden) 

 

Beste leerlingen, leerkrachten en ouders, 

 

Bij de start van een nieuw jaar zijn er altijd trendwatchers die de voornaamste trends en 

gebeurtenissen van het komend jaar voorspellen. Wie toen had voorspeld dat Covid-19 , 

#socialdistancing en #blijfinuwkot super trendy zouden worden, zou vrolijk uitgelachten worden. 

Maar sinds de krokusvakantie, op een paar  weken tijd, hebben die begrippen ons leven ingrijpend 

veranderd. 

Voor onderwijs waren de drie laatste weken heftig. Bovenop de angst en onzekerheid die de 

aanwezigheid van een epidemie met zich meebrengt, hebben wij ook nog allemaal onze 

schoolgewoontes moeten aanpassen. De school ging dicht en verhuisde naar jullie thuis. De 

interactie in de les veranderde van een gezellig babbeltje, of een strenge preek, naar digitale 

interactie. Allemaal beslist op donderdag 12 maart en door het beleidsteam en alle leerkrachten zo 

goed mogelijk op poten gezet op vrijdag 13 maart. Natuurlijk dat dit net perfect was maar er was veel 

bereidwilligheid om er het beste van te maken. Zodat die drie weken geen verloren lestijd werden of 

een soort coronavakantie. 

Dat is het zeker niet geworden. Ieder van jullie heeft deze drie weken hard gewerkt, nieuwe taken op 

zich genomen, elkaars rollen overgenomen omdat het niet anders kon. Ouders organiseerden een 

eigen thuisschool, leerlingen werden hun eigen leerkracht en leerkrachten bedachten niet alleen 

steeds nieuwe manieren om opdrachten door te geven maar waren ook oprecht bekommerd over 

“hun” kinderen. En wij deelden elkaars bezorgdheden en gaven elkaar tips door. Ik heb zoveel 

positieve en probleemoplossende mails zien passeren, zoveel wederzijds respect en dankbaarheid. 

Verbondenheid ondanks de afstand. 

Morgen start de paasvakantie, een vakantie die jullie allemaal dik verdiend hebben. Het zal 

#blijfinuwkot zijn maar er komt toch tijd om te ontspannen, samen met het gezin dingen te doen ipv 

ieder aan zijn laptop thuiswerk of schoolwerk te doen. Wij beloven ook plechtig in de vakantie geen 

nieuwe taken door te sturen, dus laat die smartschoolagenda maar toe.  
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De vakantie zou ook een tijd moeten zijn om samen te vieren, om fier en blij te zijn op wat de 

voorbije weken gepresteerd is. Wij kunnen dat samen doen maar vanop een afstand. Wij kunnen 

allemaal tegelijk, vanavond om 18u in ons kot dansen op “Libera l’anima” van Jovanotti tijdens onze 

“de!KH Home Party”. Even alle zorgen loslaten en gedreven door het ritme onze geest vrijlaten. Het 

zal ons goed doen. #de!khhomeparty maken wij samen trendy door de beste moves met die hashtag 

op de social media te plaatsen. 

Ik bedank jullie hartelijk voor de straffe weken. Dans vanavond mee op Jovanotti, geniet van de 

vakantie en tot 20/4 op school of op smartschool!     

 

 

 Met vriendelijke groeten 

 

Luc Van Praet        

directeur        
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