
Communicatie 8 mei 2020 – info verstuurd aan ouders en leerlingen van de Sint-

Paulusschool  
 

Beste ouders en leerlingen  

 

We zijn blij dat de nationale veiligheidsraad beslist heeft om de coronamaatregelen geleidelijk te 

versoepelen. Eén van de maatregelen voor het secundair onderwijs is dat de laatstejaars vanaf 15 mei 

opnieuw naar school mogen komen, indien dit qua veiligheid haalbaar is. Naar eind mei toe zouden 

dan ook tweede- en vierdejaars naar school mogen komen, als alles goed loopt. Graag sturen we jullie 

een korte videoboodschap met aansluitend een aantal beslissingen die we in de Sint-Paulusschool 

genomen hebben. 

Op de verschillende campussen van de Sint-Paulusschool hebben we intussen een aantal 

gemeenschappelijke beslissingen genomen.  

Heropening van de scholen op 15 mei 
Voor de opstart op 15 mei hebben onze directeurs samen met de preventie-adviseurs een grondige 

risicoanalyse gemaakt om op elke campus  de veiligheid van het personeel en de leerlingen te 

garanderen. Deze analyse heeft alles te maken met de gebouwen en de infrastructuur. Aangezien dit 

per campus heel erg verschillend is, zal de aanpak niet op alle campussen dezelfde zijn. Hierover 

(welke leerlingen verwachten we waar en wanneer op school?)  komt alle concrete informatie van elke 

campusdirecteur.  

We zijn ons ervan bewust dat ouders en leerlingen heel wat praktische vragen hebben. Met dit 

bericht proberen we alvast op een aantal daarvan te antwoorden.  

Hoe gaat het verder met preteaching (aanloopleren thuis)? 
We optimaliseren de onderwijstijd door zo lang mogelijk les te geven of aan preteaching te doen. Op 

alle campussen van de Sint-Paulusschool organiseren we vanaf 22 juni een korte evaluatieperiode, 

gevolgd door de deliberaties, zodat we aan elke leerling feedback kunnen geven via een rapport en 

eventueel ook een oudercontact. Aangezien leerkrachten de laatste week van het schooljaar ter 

beschikking moeten zijn voor de examens, de toezichten, het corrigeren van de examens en de 

rapportering, eindigen de lessen, onder welke vorm dan ook, op vrijdag 19 juni.  

Hoe toetsen we de leervorderingen van onze leerlingen? 
Er zijn verschillende methoden van toetsing: 

 Examens (= summatief toetsen): de globale leerstof van een langere periode wordt 

ondervraagd tijdens een examenbeurt op school. Het is een meting om de balans op te maken, 

een soort van eindmeting over de leerstof van een vak. 

 Tests, oefeningen, opdrachten (= formatief toetsen):  door vragen, observatie, beoordeling van 

taken, opdrachten en oefeningen krijgt de leerkracht een duidelijk inzicht hoe de leerling de 

getoetste onderdelen beheerst. Dit is een deel van de leerbegeleiding want de leerkracht geeft 

feedback hierover. Dit moet de leerling een stapje verder brengen in het leerproces. 

Bij summatief toetsen draait het voornamelijk om 

het in punten en procenten meten van de mate 

waarin de leerling grotere stukken leerstof 

beheerst of niet, terwijl het bij formatief toetsen 

vooral draait om de feedback die de leerling na 

de toets ontvangt om verder te kunnen groeien.  

Normaal krijgen alle leerlingen in elk leerjaar een 

summatieve toetsenperiode (examens) op het 

einde van het schooljaar. Uitzonderlijke 

coronatijden vragen uitzonderlijke maatregelen. 

De leerlingen zullen niet allemaal een 

summatieve toetsing krijgen (examens) en 



bovendien zullen deze, waar ze wel georganiseerd worden, erg beperkt zijn en voor slechts een aantal 

vakken gebeuren. 

Voor wie zijn er examens voorzien? 
 Voor 1stejaars en 3dejaars zijn er geen examens; voor hen is er wel de formatieve toetsing met 

feedback (de resultaten tellen niet als punten mee voor het rapport). 

 Voor 2dejaars en 4dejaars voorzien we maximum 2 examendagen op maandag 22 en dinsdag 

23 juni (maximum 4 examenbeurten). 

 Voor 6dejaars en 7dejaars zijn er maximum 3 examendagen van woensdag 24 tot vrijdag 26 

juni (maximaal 6 examenbeurten). Voor hen voorzien we op 22 en 23 juni een korte 

‘blokperiode’ (geen teaching of preteaching meer). 

 Ook voor 5dejaars plannen we van woensdag 24 tot vrijdag 26 juni maximaal 6 

examenbeurten, op voorwaarde dat dit door de nationale veiligheidsraad wordt toegestaan. 

Van zodra we hierover duidelijkheid hebben, bezorgen we jullie deze informatie. 

Tegen uiterlijk 20 mei zal elke campusdirecteur aan de leerlingen het concrete examenrooster bekend 

maken. De maximaal 4 of 6 examenbeurten gaan over de profielvakken van de richting (een keuze uit 

de hoofdvakken of de vakken die de specificiteit van de richting uitmaken). 

Deliberaties  
Vanaf 22 tot 30 juni organiseren we voor alle leerjaren delibererende klassenraden. Deze klassenraden 

reiken de attesten uit (A, B of C-attesten) of beslissen tot een herexamen indien er onvoldoende 

informatie is om de beslissing nu te nemen.  

Waarop baseert de klassenraad zich voor zijn beslissing? 
Voor de deliberaties baseert de klassenraad zich op de punten die tot en met 13 maart werden behaald. 

Jullie kunnen deze consulteren op Schoolware.  

Verder zullen de resultaten van alle toetsen na de sluiting van de scholen (15 maart tot einde 

schooljaar) niet meetellen in het rapport als een absoluut cijfer waarop we een eindbeslissing nemen. 

Het gaat hier zowel over de formatieve toetsen (opdrachten, werkjes, tests die thuis werden gemaakt) 

als de resultaten van de summatieve toetsen (examens in juni). De leerkracht brengt de resultaten van 

deze beide vormen van toetsing wel in op de deliberatie en wel in het voordeel van de leerling. Dit 

betekent dus dat leerlingen er alle belang bij hebben om de preteaching goed en gemotiveerd op te 

volgen en om de geplande evaluatiemomenten zo goed mogelijk voor te bereiden. Elke leerling krijgt 

trouwens van zijn leerkrachten ook feedback op het rapport. 

Oudercontacten 
Op dinsdag 30 juni organiseren we oudercontact. Elke campus geeft hierover later concrete informatie.  

Geachte ouders, beste leerlingen, we hopen op deze manier op een aantal van jullie vragen geantwoord 

te hebben. Zoals gezegd, krijgen jullie alle concrete informatie van de campusdirecteur toegestuurd 

tegen uiterlijk 20 mei . We beseffen dat we in deze omstandigheden zeker niet tegemoet komen aan al 

jullie wensen of verlangens en geloof ons vrij, we zouden het liefst ook anders zien…  

Het zijn turbulente tijden voor iedereen: ouders, gezinnen, bedrijven, scholen,… Onze gewone routine 

ligt aan diggelen en we moeten voor onszelf, ons gezin en al onze contacten en activiteiten nieuwe 

wegen uitvinden en bewandelen. Dat vraagt een intense inzet en een flinke dosis vertrouwen. Met zijn 

allen doen we ons best, ook al beseffen we dat lang niet alles perfect loopt. We wensen jullie alvast 

veel goede moed en blijven bereikbaar voor al wie een beroep op ons wil doen. Samen sterk! 

 

Met een hartelijke groet 

 

Jean-Marie Noreillie, coördinerend directeur, ook in naam van alle directeurs van de Sint-

Paulusschool 

 


