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NIEUWSBRIEF 03 – zondag 29 maart 2020 

Geachte ouders, 
beste leerling 

Het schooljaar 2019-2020 op het college hadden alle leerlingen zich hélemaal anders voorgesteld. De maatregelen om het 
nieuwe coronavirus te bestrijden zijn ongezien en zetten het leven van iedereen op zijn kop. De gedachte van 
maakbaarheid moeten we inwisselen voor het besef van kwetsbaarheid, broosheid en afhankelijkheid. Maar we maken het 
mee zoals iedereen: ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.’ 

De coronacrisis beroert ook het hart van veel jonge mensen, zeker ook van onze laatstejaars. Het coronavirus zet dromen 
op pauze en roept tevens op om verantwoordelijkheid op te nemen, voor jezelf en voor elkaar. 
Stiene Vuylsteke (leerlinge 6LWIb) heeft een indringende brief geschreven aan Covid-19: Mijn woord tegen dat van 
Corona. U vindt deze brief als bijlage. Van verontwaardiging naar beloftevol antwoord: echt lezenswaardig. 

In deze bijzondere ‘College Online periode’ stuurt het onderwijsteam van het Klein Seminarie (leerkrachten, opvoeders, 
medewerkers en directie) een bemoedigende groet aan u allen. We hopen dat u deze periode ook gezond kan doormaken 
in het gezin, de familie en de vriendenkring. 
We spreken onze gemeende dank uit voor uw inzet en medewerking bij de organisatie van het ‘thuis’ leren van onze 
leerlingen, uw zoon of dochter. 

We starten straks de 3de week van College Online waarin wij uw zoon of dochter verder begeleiden en ondersteunen in 
het leren.  In deze nieuwsbrief aan de ouders focussen we opnieuw op de richtlijnen van de overheid, de Schoolopvang, 
College Online (de leeromgeving van onze leerlingen thuis) en het verdere verloop van het schooljaar. 

CONTACT EN COMMUNICATIE 
Het onthaal van het college is elke schooldag van 8.30 - 12.00 uur en van 13.30 – 16.30 uur open. Leerlingen die nog 
lesmateriaal willen ophalen, kunnen – rekening houdend met de coronamaatregelen - tijdens deze momenten op het 
secretariaat terecht. 

Melding van ziekte of andere reden voor zoon of dochter 
Het college wil ook rekening houden met de onmogelijkheid van leerlingen om tijdens deze periode schoolwerk uit te 
voeren door ziekte of andere redenen. Ouders melden deze onmogelijkheid van hun zoon of dochter aan de klassenleraar 
of een directielid.  
Leerlingen en ouders kunnen ook steeds contact opnemen met directieleden in geval van problemen of vragen, van welke 
aard ook. Het mailadres van de directie: directie.kleinseminarie@sint-michiel.be 

Elk personeelslid (directielid, klassenleraar, vakleraar en opvoeder) is in deze College Online tijd een belangrijk ankerpunt 
voor leerlingen. Elke leerling of ouder kan de opvoeder of leerkracht contacteren via Smartschool (bv. berichten, chat...) of 
per e-mail (voornaam.naam@sint-michiel.be). 

Smartschool 
Het aansturen van de leeromgeving van onze leerlingen verloopt via Smartschool. Met uw co-account kunt u als ouder 
meevolgen welke leer- en oefenmogelijkheden door de vakleerkracht worden aangereikt. 

http://ttp/www.sint-michiel.be
mailto:directie.kleinseminarie@sint-michiel.be
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Indien u vragen hebt of aanmeldingsproblemen ondervindt met uw eigen ouderaccount (niet de leerlingenaccount van 
zoon of dochter), stuurt u een e-mailbericht naar adjunct-directeur Dries Bekaert: dries.bekaert@sint-michiel.be met 
vermelding van uw telefoonnummer. Zo kunnen we dit samen met u oplossen. 
 
Digitale problemen of geen internet 
Ondervindt uw zoon of dochter problemen met de internetverbinding of zijn er thuis maar beperkte online-mogelijkheden 
voor internet of laptop- of computergebruik, wil dan zeker contact opnemen met directeur C. Obin (carla.obin@sint-
michiel.be of gsm 0475 60 92 71). We werken samen met u een oplossing uit. 
 
 
SCHOOLOPVANG TOT EN MET VRIJDAG 3 APRIL 
De school is niet gesloten en staat op vraag van de ouders garant voor opvang tijdens de lesdag tot en met 3 april 2020.  
Bij het organiseren van de opvang op school houden we blijvend rekening met hygiëne, afstand, ventilatie.... 
We voorzien de schoolopvang binnen de volgende dagdelen: 
  - voormiddag (08.00 – 12.00 uur) 

- middag en namiddag (12.00 – 16.00 uur) 
- vooravond (16.00 – 18.00 uur) 

Als ouder vraag je deze schoolopvang aan via een E-MAILBERICHT naar directeur Carla Obin op carla.obin@sint-
michiel.be. 
Wil duidelijk de verschillende dagdelen per schooldag aangeven, graag ten laatste om 18.00 u. op de schooldag 
voorafgaand aan de gewenste opvangdag. 
 
Leerlingen die aanwezig zijn in de schoolopvang, brengen hun schoolboeken en -materiaal mee. Ze kunnen ook hun 
persoonlijke laptop meebrengen die als leerinstrument kan gebruikt worden of gebruik maken van een schoolcomputer. 
We zorgen eveneens voor variatie gedurende de dag. 
Er wordt geen warme maaltijd aangeboden. Leerlingen brengen hun lunchpakket mee.  
 

 
MEDEDELING VAN STAD ROESELARE: noodopvang tijdens de paasvakantie 

Het algemene principe blijft ook in de paasvakantie dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk thuis worden opgevangen. 
De opvang blijft tijdens de paasvakantie enkel een noodopvang voor: 
• Leerlingen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen.  

De federale overheid stelde een lijst op van dergelijke beroepen. Deze richtlijn wordt gevolgd in alle Roeselaarse 
scholen. Scholen kunnen een attest opvragen. 

• Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. 
Kinderen waarvoor opvang thuis geen veilige optie is, kunnen rekenen op de noodopvang. 

• Leerlingen in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten alsook het medisch pedagogische instituut 
(MPIGO) van het gemeenschapsonderwijs. 

 
De noodopvang tijdens de paasvakantie wordt georganiseerd in samenwerking tussen de Stad, alle Roeselaarse scholen 
(zowel van het stedelijk onderwijs, het gemeenschapsonderwijs als het vrij onderwijs) en KIDZ Motena. Kinderen kunnen 
verder opgevangen worden in hun eigen school. Dit wordt mogelijk dankzij het vrijwillig engagement van alle Roeselaarse 
schoolteams en ook de medewerkers van KIDZ die in de scholen worden ingezet. 
 
Ouders met vragen over opvang kunnen terecht bij het meldpunt kinderopvang van Stad Roeselare.  Het meldpunt is 
telefonisch bereikbaar via 051 80 59 00 en per mail: huisvanhetkind@roeselare.be 
 
  

http://ttp/www.sint-michiel.be
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COLLEGE ONLINE 
Ook in deze 3de week van College Online willen we zo goed mogelijk leerkansen aan onze leerlingen aanbieden en hen 
stimuleren om in het juiste ritme te blijven. We houden daarbij rekening met de draagkracht van iedereen en we zorgen 
voor een goede mix van online- en offlinemateriaal dat het leren van leerlingen maximaal kan ondersteunen. 
Er zijn geen trimesterexamens in de 1ste en 2de graad en daarom loopt deze College Online periode voor alle leerlingen 
tot en met vrijdag 3 april. 
De vakleerkrachten zullen – zoals in de voorbije weken – tot vrijdag 3 april dus werk- en leeropdrachten aanbieden aan de 
leerlingen van de 1ste, 2de en 3de graad.   
 
Afspraken voor de College Online periode 

1. Vaknieuws-berichten 
Via Vaknieuws communiceert elke vakleerkracht over de leerstof en de opdrachten met zijn leerlingen. Van elk vak 
wordt minstens eenmaal per week een bericht via Vaknieuws gepost.  
Om de berichtenstroom en de planning van de leerlingen te vereenvoudigen, laat de vakleerkracht dit bericht 
verschijnen tussen 8.00 en 9.00 u. op een schooldag. 

 
2. De module ‘Smartschool Live’ kan ingezet worden voor groepsgesprekken, een vraagsessie, feedback… We 

stimuleren de leerlingen hierop in te gaan maar verwachten NIET dat elke leerling hiervan gebruik maakt op een 
vooropgesteld tijdstip. 

 
3. Onze aandachtspunten voor de opdrachten 

• De vakleerkrachten zorgen voor een duidelijke omschrijving van de opdracht, die thuis kan gerealiseerd worden. 
Zij geven ook aan hoe en wanneer leerlingen feedback na een opdracht mogen verwachten.  

• De vakleerkrachten spreken met hun leerlingen af op welke (digitale) manier hun leerlingen bijkomende info 
kunnen verkrijgen of vragen kunnen stellen. 

• Indien er zelfstudie voor nieuwe leerstof wordt opgedragen en deze leerstof noodzakelijk is in de opbouw van de 
leerstof van het 3de trimester, dan gaan de vakleerkrachten er NIET van uit dat deze leerstof door alle leerlingen 
voldoende is verwerkt wanneer de lessen hervatten op 20 april.  

• De vakleerkrachten houden zo goed mogelijk rekening met de taakbelasting voor leerlingen. We zijn realistisch en 
wensen dat het geheel van de opdrachten voor leerlingen een haalbare kaart blijft. 

• Bij de heropstart van de lessen wordt er in elk geval voldoende lestijd voorzien om de leerlingen bij te werken 
zodat de leerstofopbouw in het 3de trimester voor elke leerling mogelijk is. 

 
4. College Online Challenges ! 

De opvoeders lanceren de College Online Challenges! Benieuwd?   
Raadpleeg ook het vak Opvoeders en DOE MEE! 

 
 

HET VERDERE VERLOOP van het schooljaar 2019-2020 
 
Na de Nationale veiligheidsraad van vrijdag 27 maart is het – met alle begrip – nu nog niet duidelijk of het Klein Seminarie 
met de lespraktijk op school kan starten noch onder welke modaliteiten.  
We wachten samen met u, geachte ouders en leerlingen, de maatregelen van de overheid in de loop van de paasvakantie 
af. We houden u na Pasen via een nieuwsbrief op de hoogte van de concrete onderwijspraktijk voor het 3de trimester.  
  

http://ttp/www.sint-michiel.be
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Pedagogische reizen derde graad > afgelast 
Onze leerlingen van de 3de graad keken er naar uit: de meerdaagse reis naar Parijs of London. Maar de start van het 3de 
trimester zal anders zijn. Door de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, zijn we genoodzaakt om deze reizen al te 
annuleren. De omstandigheden verplichten er ons toe. Het 3de trimester zal straks voor iedereen een onverwacht 
perspectief krijgen.    
 
Open school 2020: info & beleving > uitgesteld 
Na de paasvakantie verwelkomen we graag onze kandidaat-leerlingen in het Klein Seminarie om hen te informeren over 
ons studieaanbod en onze pedagogische aanpak. In de huidige omstandigheden door de coronamaatregelen stellen we 
onze Openschooldag uit. We plannen nu de infodag voor de 12-jarigen in de tweede helft van mei.  We communiceren de 
nieuwe datum zo snel als mogelijk via onze website, Facebook en Instagram. 
De leerlingen van de 1stes en de 2des en de ambassadeurs worden dus niet op school verwacht op zondag 26 april. 
 
 
De paasvakantie (04/04-19/04) is vakantietijd. College Online wordt dan College Offline. In de paasvakantie worden geen 
nieuwe (korte noch langlopende) opdrachten gegeven. 
Nu de paasvakantie door de Corana-maatregelen een speciale tijd zal worden, wenst het Klein Seminarie in de volgende 
Nieuwsbrief (zaterdag 4 april 2020) enkele suggesties te bieden voor deze vakantietijd. 
 
We voelen allen aan dat de uitzonderlijke tijd die we beleven, ongetwijfeld ook een uitzonderlijke aanpak zal vergen voor 
het afronden van dit schooljaar. Hiervoor zal de directie en het personeel van het Klein Seminarie zich verder engageren. 
 
 
Geachte ouders, beste leerlingen, we vertrouwen erop dat onze samenleving met creatieve solidariteit deze uitzonderlijke 
situatie ten goede keert. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Het onderwijsteam Klein Seminarie 
 
D. Bekaert, C. Obin, K. Pouseele 
Directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God heeft ons geen geest van angst gegeven 
maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. 

[2de brief Van Paulus aan Timoteüs 1, 7] 

http://ttp/www.sint-michiel.be


Mijn woord tegen dat van Corona 

Beste COVID-19 

Ik spreek u aan vanop de nodige afstand 

maar met de intentie om in de komende weken toch wat meer met elkaar te verbroederen. 

Is het oké dat ik u daarom bij uw roepnaam aanspreek?  

Corona ligt namelijk wat vlotter in de mond.  

Ik moet u zeggen, u heeft een nogal dominant karakter.  

De snelheid waarmee u voor de dag komt, is ongezien en laat volledige bevolkingsgroepen verstomd achter.  

Bovendien plaatst uw opdringerigheid mensen ongewild in situaties die met talrijke lichamelijke klachten gepaard gaan. 

Had u geen meer sympathieke manier kunnen bedenken om uw intrede in deze maatschappij te maken? 

Het is echter niet aan mij om u de les te spellen.  

Toch heb ik samen met mijn mede-aardbewoners een verbond opgestart om uw heftigheid wat te temperen. 

Als gevolg van uw dominantie zetten wij voor vijf weken ons leven op pauze.  

We verliezen het sociaal contact, beperken onze leefruimte tot het ‘huisje en tuintje’.  

En dat alles in functie van jou. 

Waarom lukt het u dan niet om die heftigheid on hold te zetten?  

De gejaagdheid waarmee u zich voortbeweegt over de aardbol,  

lokt bij het menselijk ras enkel paniekreacties en beestelijke instincten los.  

Voedselvoorraden worden massaal ingeslagen, de lust naar WC-papier loopt even hoog op. 

En toch zetten wij door. 

Zoals de rekken in de supermarkten steeds leger worden, krijgen ook de straten een desolaat uitzicht. 

De dierlijke drang wordt ingeslikt en omgezet in een stevige brok solidariteit met de wereld. 

De mens beseft nu eenmaal zijn eigen waarde, 

maar beseft in tijden zoals deze vooral de waarde van geliefden. 

De innerlijke kracht die wij daardoor allen voelen om onze geliefden te beschermen, is immens.  

Het zet ons aan tot het opnemen van onze verantwoordelijkheid en tot de bijhorende wanhopige alarmkreten in uw richting. 

Daarom wil ik u vragen uw oren open te zetten : “De mensheid smeekt u tot bedaring.” 

Uw naam en faam zijn verzekerd, een vermelding in de geschiedenisboeken is ook een onbetwistbaar element. 

U behoort vanaf nu tot het rijtje van enkele kanjers zoals de Spaanse Griep en de Pest.  

Dus zet uw eigenbelang vanaf nu aan de kant  

en verdwijn terug in de duisternis waaruit je enkele maanden geleden zo plots verscheen.  

De wereld zal je dankbaar zijn.  

En dankbaarheid is een veel mooier geschenk dan de ‘beroemdheid’ 

en de angst die u nu al verworven hebt. 

Met vriendelijke groeten 

Stiene Vuylsteke (6LWIb) 


