
Beste jongere,
Beste ouder, voogd

OPSTART NA PAASVAKANTIE

Het overlegcomité en de minister van Onderwijs zeggen dat we in onze school
contactonderwijs kunnen geven.  Maar ook nog afstandsonderwijs kunnen geven waar
nodig.
Vanuit onderzoek is gebleken dat jongeren het contactonderwijs nodig hebben om beter
inhoudelijk te presteren en om ook sociaal te leren.
Aan de andere kant halen sommige jongeren ook voordeel uit kleinere groepen en kortere
lesdagen.
Voor leerkrachten is het ook zoeken naar de balans tussen onbezonnen en vrij lesgeven
binnen en buiten de klas, versus fysiek en mentaal gezond blijven met de dreiging van het
virus.
Hopelijk kan de lopende vaccinatiecampagne snel rust en perspectief bieden.

Vanuit de school willen we zo veel mogelijk contactonderwijs geven als het veilig kan. Elke
jongere krijgt van zijn begeleider te horen wanneer hij op school moet zijn en wanneer
er thuisopdrachten worden gemaakt.
Als voor een jongere thuisopdrachten niet lukken, moet die jongere vanaf dan fysiek naar de
les komen.   De leerkracht brengt de jongere en voor een minderjarige ook de ouder op de
hoogte.

Tijdens de lesdagen houden we rekening met deze maatregelen:

● Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste
voorzorgsmaatregelen.   Kiepstand is meestal voldoende, op voorwaarde dat een
tegenoverliggende deur open staat en de ramen tijdens de pauze wel volledig
open staan.

● Leerlingen en leerkrachten zijn verplicht een mondmasker te dragen. Binnen
altijd; buiten als de afstand niet kan worden gerespecteerd.

HERINSCHRIJVINGEN

We willen stilaan beginnen met het bevragen van jongeren over hun plannen naar volgend
schooljaar toe.
We willen dat doen door een digitale jongerenbevraging. Belangrijk te weten is dat de
digitale bevraging geen juridische binding heeft. Het is geen inschrijving dus zowel de
school als de jongere/ouders kunnen nog bijsturen.

● We bevragen de plannen van de jongeren via een digitaal formulier via mail in de
week van 26 april 2021.



● Daarna wordt dit intern besproken door de leerkrachten.
● Ten slotte zullen de leerkrachten in een gesprek, via mail of op het eindrapport

communiceren wat onze conclusie en ons advies is voor elke jongere.

EXTRA INFORMATIE?

Voor de laatste informatie over de heropstart en onze opleidingen verwijzen we naar
www.cdonoorderkempen.be .

Heb je vragen over deze mail? Contacteer je leerkracht of kijk op
www.cdonoorderkempen.be/contact

Met vriendelijke groet
Team CDO Noorderkempen

http://www.cdonoorderkempen.be/
http://www.cdonoorderkempen.be/contact

