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     3 april 2020 
 

Beste ouder(s)   
Dag leerlingen 
 
Via deze maandbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie.  

 
Wij hebben voor u de recente update-info (ontvangen van het Agentschap voor 
Onderwijsdiensten) in onderstaand kader vermeld.  

 

Wat gebeurt er in onderwijs na de paasvakantie?  
Tot nader order zijn de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht tot en met 
19 april, met mogelijke verlenging tot en met 3 mei. Hoe lang ze van kracht blijven, is geen 
beslissing van het onderwijsveld, maar wel van de Veiligheidsraad op basis van de adviezen over 
volksgezondheid.  

 
Er zijn 3 mogelijke scenario’s:  

1. Scholen starten opnieuw op meteen na de paasvakantie  
2. Scholen starten opnieuw op in de loop van mei  
3. Scholen starten niet of nauwelijks meer op voor de zomervakantie 

 
Tijdens de paasvakantie: rust en voorbereiding  

De omschakeling naar afstandsleren was voor niemand evident, maar onderwijsprofessionals 
(directeurs, leraren, internaats- en CLB-medewerkers, ondersteuners, pedagogische begeleiders ...) 
en gezinnen hebben alles uit de kast gehaald om daar positief, soepel en constructief mee om te 
gaan. Hulde daarvoor! Alle begrip ook voor de vragen die de moeilijke situatie oproept. 
 
De vakantie wordt een periode van rust. Leraren bieden dan ook geen leerinhouden aan. Daarnaast 
zal het zaak zijn voor scholen om zich tijdens de vakantie ook al voor te bereiden op wat er daarna 
aankomt: meteen heropstarten (als de coronamaatregelen eindigen op 19 april) óf verder opvang 
en afstandsonderwijs voorzien (als de coronamaatregelen verlengd worden tot - minimaal - 3 mei). 
  
Er wordt gestreefd naar een redelijke termijn tussen het moment van de beslissing tot heropenen 
en de effectieve heropening. Zo krijgen scholen en ouders de kans zich daarop te organiseren. 
 
Na de paasvakantie: haalbare pre-teaching  
Als de coronamaatregelen ook na 19 april blijven gelden, dan beperken scholen zich niet meer tot 
het aanbieden van geziene leerstof. Ze schakelen dan over naar ‘pre-teaching’ van nieuwe leerstof. 
Over de precieze invulling verneem je later meer, maar voorwaarde is alvast dat dit voor iedereen 
haalbaar blijft: leerlingen, ouders, leraren en directies. Pre-teaching laat toe dat:  

o de leerlingen de uitleg twee keer krijgen, wat een positief effect kan hebben  op de 
leerwinst. 

o rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen, een vorm van 
differentiatie. 

o kinderen met een leerstoornis zoals dyslexie en dyscalculie extra instructie- en 
leertijd krijgen. 

o leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen. 
  

De scholen nemen de regie van het leren van leerlingen in handen. Net zoals dat nu al het geval is, 
blijft het belangrijk ouders, die nu thuis hun kind begeleiden bij schoolwerk, te waarderen, te 
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ondersteunen en met hen te overleggen over wat pre-teaching inhoudt.  
 

Na corona: essentiële inhoud en faire evaluatie  
Het is op dit moment nog koffiedik kijken wanneer de scholen de normale lessen weer kunnen 
aanvangen. Hoe dan ook wordt 2019-’20 geen verloren schooljaar. We gaan met z’n allen de 
resterende onderwijstijd optimaal benutten en iedereen kansen blijven bieden.  
 

Digitaal klasplatform  
Achter de schermen is het fantastische De Wijze Boom-schoolteam zich voor een volgende fase in 
het afstandsleren aan het klaarmaken. Voor onze kinderen zal het een vertrouwd klasplatform zijn 
die zo optimaal mogelijk zal worden benut. Het communicatieplatform tussen de kinderen en de 
klasleerkracht(en) zal tal van online tools, digitale oefeningen en/of filmpjes bevatten. Meer info 
zullen jullie nog vernemen via een infobrief van de desbetreffende klasleerkracht. Hierbij wil ik in 
deze bizarre periode toch ook nog even gebruik maken om enerzijds alle collega’s oprecht te 
bedanken voor hun ‘omdenken’ in deze uitdagende tijd en anderzijds onze ouders en kinderen 
bedanken om onze school zo ‘warm’ te houden. Het is heel leuk en fijn om jullie kunstwerkjes, 
filmpjes, foto’s, … te kunnen spotten op tal van onze communicatiekanalen. 
 

Annulatie van ons schoolfeest en alle meerdaagse excursies (GWP) 
Het schoolfeest op ZA 16/05 zal niet doorgaan (coronamaatregelen). Desondanks 
maken we er nadien wel een even groot spetterend feest en samenzijn van. 
Bovendien zijn we ook genoodzaakt om alle meerdaagse excursies af te gelasten. 
We proberen met de desbetreffende diensten een nieuwe datum (in het 
schooljaar 2020-2021) te plannen. Er zal hierover nog meer informatie per leerjaar volgen. 
 

LOP Gent secundair onderwijs   
Voor het 1e jaar van het gewoon SO (1A en 1B) en OV4 -type 9- 1A en 1B van het BuSO geldt: 

- Aanmeldingsperiode: 23/03/2020 vanaf 12u00 ’s middags tot en met 22/04/2020 tot 
12u00 ’s middags (broers en zussen en kinderen personeel melden mee aan) 
https://meldjeaansecundair.gent.be 
www.aanmeldensecundairescholen.gent  

- Meedelen resultaat aan de ouders: op 04/05/2020 in de loop van de namiddag 
 

Paasvakantie  
Van maandag 6 april 2020 t.e.m. vrijdag 17 april 2020 is het paasvakantie. 
Onze school is tijdens deze periode gesloten.  

 
 
 

Lieve kinderen 
Het zijn moeilijke tijden 
Draag zorg voor elkaar 

Blijf gezond 
We missen jullie 

We hopen jullie snel terug te zien! 
 
Met vriendelijke groeten  
Wendy Dossche Vandevoorde en het voltallige team van GO! basisschool De Wijze Boom   
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