Beste ouder
Beste leerling
We hopen van harte dat je deze periode gezond en wel mogen doormaken in het gezin, de familie en
vrienden.
We beseffen dat de organisatie van het thuisblijven, het leren thuis met o.a. (tele)werkende
gezinsleden of andere thuissituaties niet eenvoudig is.
In deze brief geven wij enkele afspraken mee die je wil geruststellen. We focussen ons hierbij op de
richtlijnen van de overheid.
Contact en communicatie
-

Omdat we het belangrijk vinden dat we blijvend verbonden zijn is elk personeelslid (directie,
klassenleraar, vakleraar en opvoeder) ook in deze ongewone tijden een belangrijk
aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
Klassenleraars nemen in de komende dagen individueel contact op met leerlingen om
eventjes te polsen hoe alles loopt.
Elke leerling kan de vakleerkrachten en opvoeders ook zelf contacteren via Smartschool.

-

Indien u ICT-vragen hebt, stuurt u een bericht via Smartschool naar dhr. Steven Michiels en
als u aanmeldingsproblemen ondervindt stuurt u een e-mailbericht naar vtiroeselare@sintmichiel.be. Zo kunnen we dit samen met u oplossen.

-

Om boeken, materiaal en kledij af te halen of voor dringende opvang op school kan u
contact opnemen met mevr. Annick Vackier op het nummer 051/200288 of via een bericht
op Smartschool.

Leervorderingen
-

Het aansturen van de leeromgeving van onze leerlingen verloopt via Smartschool.
Alle opdrachten worden genoteerd door de vakleerkracht in de digitale agenda en via een
bericht naar de leerlingen en ouders wordt extra verduidelijking gegeven.
Met uw co-account kunt u als ouder meevolgen welke leer- en oefenmogelijkheden door de
vakleerkracht worden aangereikt.

-

De opdrachten die leerkrachten nu opgeven, bestaan vooral uit een herhaling van de leerstof
en uit voorbereiding op het derde trimester. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen en
personeel op die manier in contact blijven en dat we verhinderen dat er in vakantiemodus
wordt gegaan.

-

We raden leerlingen ten stelligste aan om deze te maken om leervordering te maken en
moedigen hen aan om hun planningsagenda te gebruiken om het werk in te plannen over de
komende tijd. Het is goed om als ouder een oogje in het zeil te houden en indien nodig en
mogelijk wat ondersteuning te bieden.

-

Bij de heropstart van de lessen wordt er in elk geval voldoende lestijd voorzien om de
leerlingen bij te werken zodat de leerstofopbouw in het 3de trimester voor elke leerling
mogelijk is.

Evaluatie
-

Opdrachten gegeven vanaf 16 maart
De evaluatie van de meegedeelde opdrachten vanaf 16 maart is bedoeld om onze leerlingen
inzicht te geven in hun eigen leerproces, feedback te geven en hun motivatie te versterken.
Feedback kan schriftelijk gebeuren en kan door de vakleerkracht via Smartschool
gepubliceerd worden voor de leerlingen/ouders.
De evaluatie van deze opdrachten wordt NIET meegerekend in het jaartotaal, noch als
punten dagelijks werk, noch als punten proefwerk.

-

Langlopende opdrachten
Voor verschillende vakken en in verschillende jaren zijn er langlopende opdrachten (bv.
presentatie maken, lezen van boek, gip…) gecommuniceerd vóór vrijdag 13 maart.
Voor deze opdrachten worden wel punten verrekend voor de lesperiode op het rapport van
juni 2020.

-

Eerste , tweede en derde graad (trimestersysteem)
De punten van de lesperiode 2de trimester worden toegekend op basis van de evaluatie van
taken en toetsen die tussen 6 januari en 13 maart zijn afgewerkt.
De proefwerken van het 2de trimester zijn geschrapt. Er zijn dus geen punten van de
proefwerken 2de trimester. Bij de hervatting van de lessen in het derde trimester organiseert
het VTI ook geen proefwerken over de leerstof van de lesperiode 6 januari tot en met 13
maart. De punten van de voorbije periode kunnen op Smartschool geraadpleegd worden
door de leerlingen en hun ouders. Er zal voor de paasvakantie een rapport worden
opgemaakt vergelijkbaar met het herfstrapport met enkel punten dagelijks werk.

-

Derde graad (semestersysteem)
De punten van de lesperiode 2de semester zijn samengesteld uit de punten van de evaluaties
tijdens de periode van 6 januari tot 13 maart en van de evaluaties tijdens de periode vanaf
maandag 20 april. De punten examenperiode 2de semester worden toegekend tijdens de
examenperiode in juni.
Rapporten zullen door leerlingen en ouders gelezen kunnen worden op 3 april vanaf 20 uur
via Smartschool.

Paasvakantie
-

De paasvakantie (04/04-19/04) is vakantietijd. Het online- en afstandsleren gaat dan offline.
In de paasvakantie worden geen nieuwe (korte noch langlopende) opdrachten gegeven.
Indien de overheid nieuwe regelingen voor scholen oplegt na de paasvakantie, dan zullen wij
onze onderwijspraktijk voor het hele 3de trimester opnieuw bekijken.
De uitzonderlijke tijd die we beleven, vraagt dan een uitzonderlijke aanpak.

Vriendelijke groeten
Directieteam

