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Mijlpaal voor onderwijs, nog laptops gezocht

Volgende week begint de school terug, na twee weken paasvakantie. Maar dat worden heel bijzondere weken want de Nationale Veiligheidsraad
besliste gisteren dat de scholen nog minstens twee weken dicht blijven. De lessen moeten wel doorgaan. En dat brengt een hele organisatie met zich
mee. Er zijn vooral nog extra laptops nodig.
"Zowel het kleuterteam als de juffen van het lager onderwijs zijn niet met de pakken blijven zitten en hebben onze school georganiseerd om na de
vakantie aan de slag te gaan met afstandsonderwijs. Twee doelstellingen hebben we vooropgesteld: op afstand werken aan nieuwe leerstof en werken
aan het welbevinden van de kinderen. De leerkrachten hebben de afgelopen vakantie hard gewerkt om weekschema's op te stellen, instructiefilmpjes te
maken, oefenbundels samen te stellen, ... om de nieuwe leerstof aan te bieden. Ieder kind krijgt vanaf maandag zijn eigen mailadres van de school zodat
ze in digitale mappen de nodige materialen kunnen vinden. Ook aan de kinderen die niet online kunnen is gedacht. De ouders mogen al de materialen
afhalen op school om aan de slag te kunnen gaan. De school is nog steeds op zoek naar laptops en tablets om aan kinderen te geven die thuis niet
online kunnen", zegt directrice Indra Monten van het Mozaïek.
Ook in het Spectrumcollege in Beringen wordt volop gewerkt om vanaf volgende week online in actie te schieten.
"De leerlingen zullen de volgende twee weken instructielessen en verplichte oefeningen/opdrachten krijgen. Met de voorbereiding van dit scenario zijn
we al gestart voor de paasvakantie. De leerkrachten hebben de taak gekregen om in kaart te brengen welke leerplandoelstellingen zeker nog
gerealiseerd moeten worden in het 3de trimester. In de vakgroepen zullen de leerkrachten samen een evenwichtig en haalbaar geheel van doelstellingen
opstellen per richting en per leerjaar. De pedagogische begeleiders hebben hiervoor ondersteunende richtlijnen en documenten ter beschikking gesteld.
Momenteel werken onze leerkrachten instructielessen en opdrachten uit om de leerplandoelen die prioritair zijn na te streven. Afstandsonderwijs bestaat
dus enerzijds uit videolessen, ingesproken instructies en livesessies en anderzijds uit verplichte oefeningen en opdrachten. We proberen de tools zoveel
mogelijk te beperken en hoofdzakelijk te werken met Smartschool. Om dit afstandsonderwijs voor al onze leerlingen mogelijk te maken hebben we een
480-tal laptops aangevraagd via het project Digital4Youth. Deze laptops zijn nog niet geleverd maar we zijn in blijde verwachting. Hopelijk nog
tijdens deze paasvakantie", zegt directeur Ludo Elsen.
"Voor ons is het belangrijk dat de kinderen ook terug voeling krijgen met de klas. Ze kunnen vanaf maandag via live sessies terug in contact komen met
hun juf en andere klasgenoten. In deze tijden is het belangrijk dat ze elkaar terug kunnen horen en zien en hun hart kunnen luchten. Het onderwijs moet
zich plots op een andere manier organiseren en dit is een hele uitdaging. Gelukkig kunnen we rekenen op een enthousiast team dat er volledig voor gaat
om onze kinderen te begeleiden tot de dag dat scholen terug open gaan", zegt Indra nog.
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