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onderwijs in tijden van Corona
Isabelle Truyen

Best e lezer
Deze t wee boeken die ik j aren geleden gelezen heb, zij n me st eeds bij gebleven, ?La Pest e? (1947) van
Albert Camus en ?St ad der Blinden? (1995) van José Saramago. Beide aut eurs kregen t rouwens de
Nobelprij s Lit erat uur voor hun werk.
De eerst e roman lij kt wel een mini-versie van wat wij nu beleven. Camus beschrij ft hoe een ongeneeslij ke
ziekt e in de j aren ?40 (van de vorige eeuw) de st ad Oran inneemt en hoe die st ad dan ook van de
buit enwereld wordt afgeslot en. Maar vooral beschrij ft de aut eur de menselij ke react ies in deze sit uat ie.
Van aanvankelij ke nonchalance en minimalisering, over ont kenning en opport unisme t ot angst , berust ing of
moedige best rij ding. Het ene personage zet zich in voor zij n st adsgenot en, het andere brengt ze net in
gevaar door de quarant aine niet t e respect eren, nog anderen buit en de commerciële opport unit eit en uit .
Pas na een j aar, kan de quarant aine opgeheven worden. Oran is een aant al helden rij ker en vele illusies
armer. De roman eindigt op een posit ieve noot en zelfs in feest st emming, want ondanks alles blij kt de
mens zo wendbaar en overheerst het diepe menselij ke gevoel.
In ?St ad der Blinden? beschrij ft Saramago hoe plot s een aant al mensen om onverklaarbare redenen blind
worden. Uit eraard worden die eerst e pat iënt en in quarant aine geplaat st maar al snel is de hele st ad, gans
Port ugal en misschien zelfs de ganse wereld besmet . In een sfeer van wet t eloosheid vert onen sommige
plunderende groepen best iaal gedrag, anderen zoeken solidarit eit en veiligheid? en net als de blindheid
normaal wordt en de mensen zich st illet j es aan weer beginnen organiseren, beginnen de eerst e pat iënt en
opnieuw t e zien. De aut eur wil ons confront eren met het gewij zigd gedrag van beschaafde mensen in
noodsit uat ies.
Twee leest ips die ik in deze lange weken waar we nog voor st aan met u wou delen.
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In sgr20 heb ik t ot nu t oe alleen maar veel flexibilit eit , bet rokkenheid, solidarit eit en bereidheid gezien.
Alle personeelsleden waren paraat en blij ven nog st eeds klaar st aan om op de school zelf kinderen op t e
vangen of van t huis uit (digit aal) cont act t e houden met hun leerlingen.
Van in het begin hebben we duidelij k gest eld dat we de klemt oon willen leggen op volgende essent iële
aspect en en wel in deze volgorde:
-

-

de ment ale en fysieke gezondheid bewaken van
onze leerlingen en onze personeelsleden
de opvang voorzien van die kinderen wiens
ouders aan het werk zij n en die geen veilig
opvangnet werk hebben
ervoor zorgen dat het cont act met de school en
met het leerproces behouden wordt
geen nieuwe leerst of aanbieden en zeker de
focus niet leggen op het geven van punt en

Onze leerkracht en zij n er allemaal met veel
ent housiasme ingevlogen en de eerdere st appen die
sgr20 reeds gezet had met bet rekking t ot zelfgest uurd
leren werpen hun vrucht en af. Week- en dagplanningen,
vlot werken via Google Drive, inst ruct iefilmpj es
opnemen en bekij ken, online in cont act blij ven met de
(mede-)leerlingen en met de collega?s? , het zij n voor de
meerderheid van onze personeelsleden en leerlingen zaken waar ze eerder al kennis en expert ise in hadden
opgedaan.
En ik waardeer hun inzet en innovat ief vermogen heel erg.
Toch voel ik me verplicht hier nu t egelij kert ij d ook t e pleit en voor mat igheid. Bewaak de grenzen van de
t aakbelast ing, zowel voor de leerkracht als voor de leerling. Er moet cont act blij ven t ussen het kind en de
school maar het is niet de bedoeling dat het volt ij ds regulier lessenroost er aangehouden wordt , noch dat er
een overload aan t aken en opdracht en wordt gegeven. We moet en focussen op de priorit aire
leerdoelst ellingen en er dus ook van uit gaan dat er dit schoolj aar heel vermoedelij k een aant al
leerplandoelst ellingen niet of minder grondig aan bod zullen komen.
Dat is geen drama!
Bovendien verschilt de t huissit uat ie van elk kind en deze crisis mag zeker niet de aanleiding zij n t ot een
grot ere kloof t ussen de verschillende kinderen éénmaal de lessen opnieuw st art en.
We komen hier allemaal samen st erker uit , dat is zeker. St erker in ons pedagogisch en didact isch handelen
omdat we allemaal het nut en de efficiënt ie van andere manieren van leren nu aan den lij ve ondervinden
en st erker in ons groepsgevoel, zowel privé als professioneel, omdat we het concept ?burgerzin? nu echt in
de prakt ij k omzet t en.
Draag zorg voor j ezelf en voor j e naast en!
Isabelle Truyen
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werken op afstand
personeel

We maken er samen het best e van!
De sit uat ie verandert snel en we spelen
zoveel mogelij k in op de noden van het
moment . Onze leerkracht en zorgen voor
opvang of blij ven lesgeven, weliswaar in zeer
ongewone
omst andigheden.
Maak
als
leerkracht een planning voor j ezelf om het
evenwicht t ussen werk en privé t e bewaren.
Voor wie t huis ook inst aat voor de opvang van
kinderen zal het sowieso belangrij k zij n om
haalbare doelen voorop t e st ellen. Sociaal
cont act met j e collega?s is belangrij k. Werk
samen aan mat eriaal, deel j ullie ervaringen
en help elkaar. Maar hou ook informeel cont act : speel samen een online spel, neem samen een
koffiepauze,..., Deze periode kan voor veel st ress zorgen. Zorg dus voor voldoende ont spanning en
beweging!
Onze ICT- en beleidsmedewerkers zij n druk in de weer
geweest om leerkracht en t e onderst eunen en zoveel mogelij k
klaar t e st omen voor een omschakeling naar afst andsleren. Ze
maakt en inst ruct iefilmpj es en onderst eunende document en.
De info en onderst eunende document en vind j e t erug op
edut ools.scholengroep20.be Er is ook een geslot en
facebookgroep waar leerkracht en t ips kunnen uit wisselen. Heb
j e als leerkracht bepaalde onderst euningsnoden? Laat het
zeker wet en aan de ICT-medewerkers voor t echnologische
onderst euning of aan j ana.degeyt er@scholengroep20.be en
an.eeman@scholengroep20.be
voor
inhoudelij ke
onderst euning.

I will take care of myself for you,
you will take care of myself for me
Calvin and Hobbes
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Je kan daarnaast zelf op zoek gaan naar e-courses om j ezelf t e
professionaliseren. Heel wat organisat ies en websit es bieden grat is
opleidingen aan voor leerkracht en:
-

ht t ps:/ / ecourses.odisee.be/ elearning/ cursussen/
ht t ps:/ / www.coursera.org/
ht t ps:/ / www.vdab.be/ onlineleren
ht t p:/ / www.opencult ure.com/

Voor het MVD-personeel bekij ken we de sit uat ie eveneens dag per dag en
wordt het t akenpakket zoveel mogelij k afgest emd op de noden die er
zij n. Indien nodig komt er een aangepast werkroost er met een beurt rol.
Ook een dik applaus voor ons MVD-personeel dat zich blij ft inzet t en in
deze moeilij ke omst andigheden!

Prakt ische gevolgen
Sinds dinsdag 17 maart zij n de kant oren van de Scholengroep geslot en. We blij ven uit eraard t er beschikking
st aan voor allerlei vragen. St uur gerust j e vragen via mail. De algemeen en coördinerend direct eur, de
beleidsmedewerkers en ICT-medewerkers blij ven de scholen onderst eunen en zij n bereikbaar via gsm. Je
vindt alle cont act gegevens op de websit e van de scholengroep.
Wat GWP en uit st appen bet reft brengen we moment eel in kaart wat de financiële gevolgen zij n voor de
annuleringen. Er lopen gesprekken met de verschillende reisorganisat ies waarbij alt ernat ieven bekeken
worden. We bekij ken welke act ies we kunnen ondernemen vanuit de scholengroep.
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leren op afstand
leerlingen

Wat een kanjers!
Overal zien we fot o's en horen we verhalen van
leerlingen die flink aan het werk zij n. St raf! Het is
noodzakelij k om een goed evenwicht t e bewaren
t ussen werk en ont spanning en het aant al uren op
beeldschermen t e beperken. Zorg voor veel beweging
t ussendoor.
Na de beslissing van de Veiligheidsraad om de lessen
t e schorsen was de eerst e bekommernis van sgr20 het
organiseren van de opvang. We hebben onmiddellij k
in kaart gebracht welke leerlingen opvang nodig
hebben. De eerst e dag bleek dat in het
basisonderwij s 6% van de leerlingen aanwezig was op
school. In het secundair onderwij s was dit 0,2%. Net
zoals elders in Vlaanderen is de oproep aan ouders
om kinderen t huis t e houden dus heel goed
opgevolgd. Dankj ewel daarvoor! De komende dagen is
het afwacht en hoe de vraag naar opvang verder zal
evolueren. We willen alleszins de leerkracht en die
hiervoor inst aan een hart onder de riem st eken!
Een t weede bekommernis was het maximaal garanderen van het leerrecht van de kinderen. Leerkracht en
werken samen en grij pen deze crisis aan om in t e zet t en op digit aal onderwij s en leren op afst and. Niet
evident , maar we maken er samen het best e van. Belangrij k hierbij is om t e beseffen dat heel wat leerlingen
niet over voldoende vaardigheden voor zelfst uring beschikken. Het is noodzakelij k dat leerkracht en hen
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hierbij onderst eunen. Vanuit sgr20 reiken we t ips aan gebaseerd op
inzicht en uit ons onderzoek over zelfgest uurd leren in
samenwerking met de art eveldehogeschool. Ook digit aal onderwij s
organiseren vraagt enige onderst euning. St ruct uur aanbrengen is
hierbij essent ieel. Kies als leerkracht daarom voor een van de
aangewezen plat formen (Smart school of de GSuit e-omgeving).
Houd cont act met j e leerlingen, zowel individueel als in groep. Ga
voor een coachende aanpak en beperk de leerst of. Je kan eerdere
leerplandoelst ellingen
herhalen
of
verbreden.
Nieuwe
leerplandoelst ellingen kan j e al inleiden maar moet en hernomen
worden na het hervat t en van de lessen. Focus op format ieve
evaluat ie waarbij leerlingen ont wikkelingsgericht e feedback
krij gen eerder dan op summat ieve evaluat ie.
Verschillende doelgroepen vragen bovendien een verschillende aanpak. Voor anderst alige leerlingen en
leerlingen uit het ont haalonderwij s wordt best een aangepast aanbod uit gewerkt . De PBD verzamelde een
aant al websit es die hierbij kunnen onderst eunen.
Kleut ers hebben veel st ruct uur nodig, maar ook variat ie in het spelaanbod. Bovendien is het belangrij k dat ze
voldoende act ief zij n en dat hun schermt ij d bewaakt wordt . De PBD geeft hierover t ips in hun visiet ekst . Een
goede aanpak voor kleut ers uit werken vraagt heel wat creat ivit eit van de leerkracht en. Verschillende
leerkracht en hebben filmpj es opgenomen voor hun kleut ers of lezen verhalen voor via yout ube. Ook voor
leerlingen met veel prakt ische vakken is het niet vanzelfsprekend om een aanbod voor leren op afst and uit
werken. Heb j e t ips als leerkracht t echnische of prakt ische vakken? Aarzel niet om die t e delen in de
Facebook-groep ?Onderst euning afst andsleren sgr20?.
Het is hart verwarmend om de grot e inspanningen van zowel leerkracht en als van leerlingen t e
aanschouwen, maar verlies het evenwicht niet uit het oog. Jullie gezondheid komt op de eerst e plaat s!
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vuistregels bij leren op afstand

Hoe kan je leren op af st and onderst eunen?
Onderst aande vuist regels bieden een houvast om leren op afst and t e onderst eunen. Zelfgest uurd leren lukt
niet vanzelf. Het is nodig om het cognit ieve, met acognit ieve en mot ivat ionele aspect hiervan niet uit het oog
t e verliezen.

Ler en st aat c ent r aal
-

Act iveer de voorkennis van leerlingen
Geef uit gewerkt e voorbeelden mee
Losse t ips over leren leren hebben geen zin. Zorg dat leerst rat egieën
aangepast zij n aan de leerst of
Zorg voor: herhaling gespreid in de t ij d, act ief leren, variat ie in
werkvormen

Ref lec t er en over ler en
-

Leer de leerlingen een planning maken en onderst eun hen hierbij indien
nodig

-

Zorg voor duidelij ke, ont wikkelingsgericht e feedback bij een opdracht

-

Het doel is om het leerproces van de leerlingen gaande t e houden

-

Laat de leerlingen reflect eren over hun opdracht en

-

Bied zelfcorrigerende of format ieve t oet sen aan

Emot ie als onder deel van ler en
-

Bied mat eriaal aan dat de leerlingen zoveel mogelij k mot iveert om t e
leren
Zorg voor een posit ieve relat ie met j e leerlingen en neem een coachende
rol op
Creëer een (online) blame-free classroom waar leerlingen durven vragen
st ellen en meningen formuleren
Zorg ook voor creat ieve opdracht en, zoals challenges, yoga, ...
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Ler en is een soc iaal gebeur en
-

Hou recht st reeks cont act met j e leerlingen
St imuleer het cont act t ussen j e leerlingen
Wissel individuele gesprekken af met groepsgesprekken
Blij f inzet t en op samenwerkend leren t ussen de leerlingen

Indiv iduele v er sc hillen er kennen
-

Voorzie remediëring, herhaling, verdieping en inoefening
Geef leerlingen keuze uit enkele opdracht en
Zet ICT in als onderst euning. Gebruik gekende plat formen en t ools
Breng een duidelij ke st ruct uur aan in de (digit ale) leeromgeving

Onder st eunend voor alle leer lingen
-

Zorg voor onderst euning rekening houdend met de eigenheid van de
leerlingen
Bouw onderst euning pas af als de leerling daar klaar voor is
Ga pas naar een volgend niveau als de basiskennis bereikt is
Beperk de leerst of in deze periode. Focus op herhaling en verbreding
Formuleer bondige en duidelij ke richt lij nen

Samen luk t het bet er
-

Maak afspraken met collega?s om samen t e werken. St em af met elkaar
over de hoeveelheid leerst of en de planning
Werk ook vakoverschrij dend samen
Deel mat eriaal met elkaar

Vraag hulp wanneer iet s niet lukt ! Je kan t erecht bij j e collega's, in de Facebookgroep
?Onderst euning afst andsleren sgr20? en bij de ICT- en beleidsmedewerkers van sgr20
(check ook ht t p:/ / edut ools.scholengroep20.be)

Redact ie: Tine Debruyne en Jana De Geyt er, beleidsmedewerkers
Coördinat ie: Isabelle Truyen, algemeen direct eur en Sabine Eeman, coördinerend direct eur

Volg ons op
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