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Overstap naar 50 % fysiek leren en 50 % afstandsleren vanaf
woensdag 8 december

Vrijdag laatstleden besliste het Overlegcomité om de voor het secundair onderwijs
over te stappen naar 50 % afstandsleren en 50 % fysiek leren op school. Op die
manier hoopt men de stijgende cijfers van de coronabesmettingen een halt toe te
roepen.

Deze nieuwe regeling gaat in vanaf woensdag 8 december.

We merken uiteraard op dat alle bestaande maatregelen rond bijvoorbeeld
mondmaskers, ventilatie en handhygiëne blijven gelden tot aan de
kerstvakantie.

We danken iedereen voor de medewerking tijdens deze opnieuw
moeilijke en vervelende periode… Samen verslaan we dat virus!



Regeling afstandsleren - fysiek leren per klas

Voor iedere klas werd er een regeling opgesteld. Daarbij werd er vooral rekening
gehouden met het realiseren van de praktijk tijdens de uren op school. De
proefwerken gaan normaal door zoals op de proefwerkenregeling die al een paar
weken geleden verspreid werd. Dat betekent dus dat het aangepaste
lesprogramma nog loopt tot aan de start van de proefwerken. Die datum verschilt
van klas tot klas. Bekijk dus zeker goed de regeling van jouw klas.

Voor de online lessen werd het lessenrooster gerespecteerd.

Voor eerste graad en 2de - 3de graad tso

Bedoeling is dat je als je online lessen hebt, je telkens in de voormiddag om 08.15
u, 09.15 u, 10.15 u, 11.15 u aanmeldt. ‘s Namiddags starten de online lessen om
13.15 u, 14.15 u, 15.15 u en eventueel 16.15 u.

Voor de 2de en 3de graad bso starten de online lessen op het gewone tijdstip.

De online lessen gaan door via GOOGLE CLASSROOM.

Aanwezigheid tijdens de online lessen verplicht

Bij de start van de online les zal de leerkracht uiteraard ook online aanwezig zijn en
de instructies geven. De aanwezigheden worden bij de start van iedere les
geregistreerd. Wie afwezig is, zal daarop geëvalueerd worden.

Stages en duaal leren

De stage voor 6 bso gaat ook normaal door vanaf maandag 13 december tot en
vrijdag 24 december. Voor het 7e jaar duaal leren en werkplekleren blijven de
stages gewoon doorgaan.

Laptop

Gelukkig heeft het overgrote deel van onze leerlingen een laptop ter beschikking.
Wie er geen heeft, neemt contact op met het zorgteam. Dan kan er een laptop van
de school in bruikleen mee gegeven worden.

Inhaalstudie en strafstudie

De inhaalstudie en de strafstudie gaan door. De uren kunnen wel wat wijzigen,
afhankelijk van het aangepast lessenrooster. De studiemeesters zullen de
betrokken leerlingen daarover briefen.



Studie tijdens de proefwerken

Voor de klassen die in de voormiddag proefwerken hebben is er ‘s namiddags geen
studie voorzien. Enkel wie thuis echt niet opgevangen kan worden om daar goed te
studeren, kan op school blijven. Dit moet schriftelijk of via mail aan
info@vtimenen.be aangevraagd worden. De in te vullen brieven vallen dus weg.

Uiteraard kan er ook tijdens de proefwerkenperiode geen namiddagsport
georganiseerd worden.

Maaltijden

Vanaf donderdag 9 december zullen er GEEN MAALTIJDEN en BROODJES  meer
aangeboden kunnen worden. Heel weinig leerlingen zijn nog een hele dag op
school. De leerlingen van de klassen die voor een hele dag PV toch over de
middag op school zijn, brengen dus best een lunchpakket mee. Er wordt op school
gebleven. Die leerlingen van de 2de graad krijgen geen toestemming om in de stad
te gaan eten.

Schoolbus

De schoolbussen blijven rijden. De mondmaskerplicht blijft hier uiteraard gelden en
moet strikt opgevolgd worden. De betrokken leerlingen worden op de hoogte
gebracht van de gewijzigde uren.

Inhaalproefwerken

Er worden geen proefwerken digitaal afgenomen. Wie dus wegens ziekte of
quarantaine geen proefwerk kan maken, zal die proefwerken moeten inhalen.

Dat kan voor wie een beperkt aantal proefwerken miste op dinsdag 21/12 of
woensdag 22/12.

Wie meer dan 3 proefwerken miste, zal die moeten inhalen tijdens de eerste week
van het 2de trimester.

Rapporten en digitale oudercontacten

De oudercontacten worden digitaal georganiseerd. De klastitularis zal daartoe een
afspraak maken.

De rapporten worden op smartschool gepubliceerd op donderdag 23/12 om 13
uur. Dan zijn alle klassenraden achter de rug. Een rapport op papier wordt
meegegeven bij de start van het 2de trimester.

mailto:info@vtimenen.be


Muziekactiviteit op vrijdag 24/12 gaat niet door.

Het muziekoptreden van Michaël SCHACK dat voorzien was op vrijdagvoormiddag
24/12 gaat niet door. We mogen met niet meer dan 200 personen in de theaterzaal
binnen. Met het management wordt uitgekeken naar een andere datum.

Dat betekent dus dat de leerlingen op vrijdagvoormiddag 24/12 niet meer naar
school moeten komen. Zo mijden we net voor de kerstvakantie veel onderling
contact tussen leerlingen en leerkrachten.

Derden op school

De aanwezigheid van derden op school blijft beperkt tot het strikt minimum. Dat
betekent dat oudercontacten allemaal digitaal doorgaan, tenzij het een heel acute
situatie is waarbij de aanwezigheid op school van de ouders noodzakelijk is.

Leerlingen in quarantaine

Leerlingen die een hoog risico contact hadden met een besmet persoon worden
door de contact tracing gecontacteerd. Die leerlingen moeten dan een PCR-test
laten afnemen en in quarantaine blijven tot het resultaat van de test gekend is. Als
dit resultaat negatief is en men is dubbel gevaccineerd, kan men onmiddellijk terug
naar school komen. Het is wel belangrijk dat de school op de hoogte wordt
gebracht van het resultaat van de test. Heb je vragen over de dag van afname
van de PCR-test en over de duur van de quarantaine? Raadpleeg dan best je
huisarts, hij/zij zal jou dan een eenduidig antwoord kunnen geven.




