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Opvang van leerlingen tijdens de paasvakantie  
Tijdens de paasvakantie zullen onze secundaire scholen gesloten zijn. Het lokale stadsbestuur is 

verantwoordelijk voor de opvang van de verschillende doelgroepen die opgevangen moeten worden 

(kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector, jongeren met een kwetsbare 

thuissituatie en kinderen uit het buitengewoon onderwijs en de internaten). 

Voor de scholen in Waregem spraken we af met de schepen van onderwijs dat wie opvang wil, 

contact opneemt met een centraal nummer, dit van het Welzijnshuis: 056 62 97 38. We zullen dit 

nummer op onze websites, aan de inkom van onze scholen en op ons antwoordapparaat bekend 

maken.  

De regie van het leren van leerlingen ligt bij ons  
Dankzij ons leerplatform (Office 365 of Smartschool) hebben wij de afgelopen weken verschillende 

vormen van taken of lessen aangeboden. Dit is een hele ommekeer, zeker in gezinnen waar 

verschillende kinderen aan het werk blijven. De digitale agenda biedt voor jullie hopelijk voldoende 

houvast om het overzicht te behouden. We houden zoveel mogelijk rekening met de feedback die we 

van jullie mochten ontvangen, ook al weten we dat we in deze uitzonderlijke omstandigheden de 

perfecte werkwijze niet zullen uitvinden. 

Door de digitale werkwijze is de inzet van de leerkracht verschoven van ‘teaching’ naar ‘making the 

students work and learn’.  We wachten op de beslissing van de overheid om te zien wanneer we onze 

scholen weer kunnen openstellen voor alle leerlingen. Wanneer we straks nieuwe leerstof 

aanbieden, zal het belang van een duidelijk weekschema nog groeien. We blijven ons inzetten op 

individuele opdrachten én individuele feedback. 

Nieuwe leerstof in het derde trimester  
Indien de coronamaatregelen verlengd worden na de paasvakantie, dan zullen we ook nieuwe 

leerstof aanbrengen i.p.v. de herhaling van geziene leerstof. 

Om nieuwe leerstof aan te brengen, plannen we als volgt te werken: 

- Stap 1: een instructiemoment om nieuwe leerstof aan te brengen: een gezonde mix van 

werkwijzen (bv.: filmpjes met opgenomen lessen, werkblaadjes, zelfstudie, ingesproken 

PowerPoints…).  

- Stap 2: opdrachten en oefeningen om deze leerstof te doorgronden, te begrijpen en te 

verwerken. 

- Stap 3: de mogelijkheid om vragen door te sturen en feedback te geven met bv. een live-

chat-sessie, of een live contactmoment via Teams, enz. 



We hebben in elk geval ook beslist om de onderwijstijd te optimaliseren en alle geplande excursies 

van het derde trimester te schrappen.  

Hoe zit het met de proefwerken? 
Ook hier hebben we, met de momenteel beschikbare informatie, met het directiecomité een aantal 

algemene afspraken gemaakt:  

- De proefwerken voor vakken die rond Pasen gepland waren en niet doorgingen omwille van 

de coronamaatregelen, vallen weg. De leerstof voor de eindproefwerken van juni beperkt 

zich tot het derde trimester. Voor de punten van het tweede trimester kijken we naar de 

resultaten dagelijks werk die tot net vóór de coronamaatregelen behaald werden.  

- Waar semesterproefwerken bestaan, zullen de eindproefwerken – zoals gewoonlijk – gaan 

over de hele leerstof van januari tot juni. 

- Om de beschikbare onderwijstijd te optimaliseren, zullen we samen nadenken over het zo 

lang mogelijk geven van lessen. Concreet kunnen we dit ook doen door het aantal 

proefwerken te beperken. Hoe dit precies gebeurt, zullen we u begin mei kunnen 

communiceren.  

- Voor stage, GIP en de praktijk van technische vakken wachten we de verdere richtlijnen van 

het Departement Onderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen af. 

Infodagen en inschrijvingen volgend schooljaar  
Omwille van de coronacrisis zullen ook de geplande infodagen in april niet kunnen plaatsvinden. De 

voorziene momenten in mei houden we voorlopig vast, in afwachting van verdere richtlijnen van de 

overheid.  

In elk geval willen we wel duidelijk aanwezig blijven in het maatschappelijk veld en zullen we 

verschillende kanalen verder verkennen om ouders en leerlingen te informeren en kansen tot 

inschrijving te geven. 

- Digitaal inschrijven via een formulier op de website zal mogelijk zijn na de paasvakantie. 

- We onderzoeken de mogelijkheid van virtuele rondleidingen met chatsessies. 

- Het plannen van fysieke rondleidingen (op afspraak en in kleine groepen) op verschillende 

momenten zoals bv. woensdagnamiddag en -avond, zaterdagvoormiddagen, weekavonden... 

Deze mogelijkheden worden per campus verder uitgewerkt.  

Programmatie basisoptie sport Sint-Paulusschool (alle campussen) 
We vernemen jammer genoeg dat de programmatie van de basisoptie sport in het tweede jaar door 

de overheid niet is goedgekeurd. Dit betekent dat we ook de geplande programmatie van het 

studiedomein ‘sport’ in de 2de en 3de graad niet zullen kunnen realiseren. Het logische gevolg hiervan 

is ook dat we de focus ‘sport’ in het eerste jaar vanaf 2020-2021 niet meer zullen aanbieden. We 

vinden het spijtig dat we deze mogelijkheid niet verder kunnen uitbouwen, maar zullen ons blijven 

focussen op kwaliteitsvol onderwijs met vele sportieve, culturele en vormende inhouden voor al 

onze leerlingen. 

Zoveel vrijwillig engagement in coronatijden: respect! 
En we willen nog graag eindigen met een heel positieve noot. In deze uitzonderlijke omstandigheden 

zien we dat er in onze Sint-Paulusschool op verschillende campussen ook allerlei initiatieven 

genomen worden om solidair te zijn met al wie zich vrijwillig of professioneel inzet tegen de 

verspreiding van het virus en voor de gezondheid van de mensen. Via deze linken op de campussites, 



vind je alvast wat meer info en wat foto’s. We mogen trots zijn op de initiatiefnemers hiervan: 

proficiat! 

 

https://www.vtiwaregem.eu/nieuws-mondmaskers-samen-

tegen-corona-bewerken 

https://www.hemelvaart.be/samen-tegen-corona/ 

https://www.sjb-avelgem.be/nl/activiteiten/college/sjb-strava-

challenge-tijdens-de-lock-down-periode 
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