NIEUWSBRIEF 05 – zondag 19 april 2020

Geachte ouders,
beste leerling
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de geldende coronamaatregelen nog minstens twee weken van kracht
blijven. De lessen blijven geschorst. Het derde trimester krijgt door deze omstandigheden een onverwacht perspectief.
Het college start een nieuwe periode van College Online waarin we onze leerlingen begeleiden in afstandsleren.
Het onderwijsteam van het college overlegt deze week hoe dit derde trimester verder moet en kan verlopen. Onder welke
modaliteiten en wanneer kan de lespraktijk op school terug doorgaan? Hoe wordt de evaluatie in juni 2020 voor alle
leerlingen georganiseerd?
In onze aanpak zal de gezondheid en veiligheid van personeel en leerlingen voorop staan. Tegelijk engageren we ons voor
het fair afronden van dit schooljaar.
Deze bijzondere tijd roept elkeen op om elkaar aan te moedigen tot dialoog en vertrouwen. En wie vertrouwt, die koestert
hoop. Wij, onderwijsmensen van het Klein Seminarie, willen stapstenen naar toekomst aanreiken, de hoop verbeelden en
een onvermoede wereld openen met tijd en ruimte voor hart & geest.
Het college zal in de komende weken van College Online uw zoon of dochter verder begeleiden en motiveren in het leren.
Wij bedanken u, beste ouders, voor uw vertrouwen in het college en uw inzet bij de organisatie van het ‘thuis’ leren.
Met vriendelijke groet
Het onderwijsteam Klein Seminarie
D. Bekaert, C. Obin, K. Pouseele
Directie

ENQUETE > WELBEVINDEN TIJDENS DE VOORBIJE ‘COLLEGE ONLINE’
Net voor de paasvakantie lanceerde de leerlingenraad een enquête voor alle leerlingen van de school. We wilden weten
hoe jullie de ‘College Onlineperiode’ ervaren hadden. Een pluim aan de leerlingen van de leerlingenraad die deze enquête
opstelden.
De enquête was een succes: 505 leerlingen vulden de enquête in! De leerlingenraad bedankt iedereen die de vragenlijst
invulde, en waardeert jullie kwalitatieve, voorname en positieve opmerkingen. Dat doet deugd en zo is het fijn
samenwerken.
Je kan de resultaten van de gesloten vragen in bijlage raadplegen. De antwoorden op de open vragen leverden belangrijke
informatie op over de studiebelasting, het evenwicht tussen de verschillende vakken en de communicatie over de
leeropdrachten. Bij de organisatie van de tweede periode van College Online zijn deze bekommernissen ter harte
genomen in enkele nieuwe afspraken. Zie verder in deze nieuwsbrief.
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KUNST(CORONA)KRIEBELS 2020
De quarantaine die we nu beleven is ook een periode van reflectie en creativiteit. Veel van onze gewoonten worden in
vraag gesteld en er borrelen nieuwe gedachten en ideeën op. Ook in deze coronatijden kunnen we samen creatief zijn!
Een werkgroep van leerkrachten Beeld en Muziek nodigt alle leerlingen én personeelsleden uit om deel te nemen aan
Kunst(corona)kriebels!
Als je wil meewerken aan de muziekclip van Kunst(corona)kriebels stuur je een berichtje naar je opvoeder.
Wil je meewerken aan de tentoonstelling met ‘trick photography’, dan klik je HIER.
Alle info over Kunst(corona)kriebels vind je via het Smartschoolvak Kunst(corona)kriebels.

SPREEKPLAATS – de online speelplaats
Zoals leerlingen op de speelplaats vlot contact kunnen maken met leerkrachten en opvoeders, zo kan via het
Smartschoolvak Spreekplaats elke leerling zijn/haar opvoeder-leerlingbegeleiders, de begeleiders van de leerlingenraad
en van het programma Rots&water contacteren.
Een leerling die een individueel contact wenst, kan dit aangeven via het permanentierooster in het vak Spreekplaats.
Leerlingen vinden er een luisterend oor voor al hun vragen, opmerkingen en zorgen.

CONTACT EN COMMUNICATIE
Nieuwe website
De nieuwe website van het college staat online! Er is hard gewerkt om alle informatie te integreren in een nieuw en
overzichtelijk geheel. De website is ook gemakkelijk te raadplegen met de smartphone. Enkele handige knoppen wijzen je
de weg doorheen de website. Neem zeker een kijkje! www.kleinseminarie.be
Onthaal
Vanaf maandag 20 april is het onthaal van het college elke schooldag van 8.30 - 12.00 uur en van 13.30 – 16.30 uur open.
Melding van ziekte of andere reden voor zoon of dochter
Wanneer het voor de leerling onmogelijk is om schoolwerk uit te voeren door ziekte of andere redenen, melden de ouders
dit aan de klassenleraar of directeur Carla Obin (carla.obin@sint-michiel.be).
Leerlingen en ouders kunnen steeds contact opnemen met directieleden in geval van problemen of vragen, van welke
aard ook. Het e-mailadres van de directie: directie.kleinseminarie@sint-michiel.be
Elk personeelslid (directielid, klassenleraar, vakleraar en opvoeder) blijft een belangrijk ankerpunt voor leerlingen. Elke
leerling of ouder kan een opvoeder of leerkracht contacteren via Smartschool (bv. berichten, chat...) of per e-mail
(voornaam.naam@sint-michiel.be).
Smartschool
Het afstandsleren verloopt via Smartschool. Met uw co-account kunt u als ouder meevolgen welke werk- en
studeeropdrachten door de vakleerkracht worden aangereikt.
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
Om afstandsonderwijs in deze periode te organiseren, moet uw zoon of dochter gebruik kunnen maken van een pc of een
laptop. We hopen dat er in elk gezin voldoende mogelijkheden zijn en wensen u hierbij te ondersteunen.
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Ondervindt uw zoon of dochter problemen met de internetverbinding of zijn er thuis maar beperkte mogelijkheden voor
internet of voor laptop- of computergebruik, wil dan zeker contact opnemen met directeur Carla Obin (carla.obin@sintmichiel.be of gsm 0475 60 92 71). We werken samen met u een oplossing uit.
Bereikbaarheid CLB
Het Vrij CLB Trikant is elke werkdag van 8.30 tot 12.00 u. en 13.30 tot 17.00 u. telefonisch bereikbaar. U kunt via het
algemeen nummer uw contactpersoon of CLB-medewerker bereiken. U kunt ook een e-mail sturen naar
info@clbtrikant.be. Op de website clbtrikant.be vindt u een lijst met de medewerkers.
Ook de CLBCh@t blijft beschikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag telkens van 14.00 tot 21.00 u.,
zie www.clbchat.be

SCHOOLOPVANG TOT EN MET DONDERDAG 30 APRIL
De school is niet gesloten en staat op vraag van de ouders garant voor opvang tijdens de lesdag tot en met donderdag 30
april 2020. Bij het organiseren van de opvang op school houden we 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 (carla.obin@sint-michiel.be).
Gelieve duidelijk de verschillende dagdelen per schooldag aan te geven, graag ten laatste om 18.00 u. op de schooldag
voorafgaand aan de gewenste opvangdag.
Leerlingen die aanwezig zijn in de schoolopvang, brengen hun schoolmateriaal mee. Ze kunnen hun persoonlijke laptop
meebrengen of gebruik maken van een schoolcomputer. We zorgen eveneens voor variatie gedurende de dag.
Er wordt geen warme maaltijd aangeboden. Leerlingen brengen dus hun lunchpakket mee.

COLLEGE ONLINE
Ook in de komende weken kiezen we voor deze concrete onderwijspraktijk.
• We benutten de onderwijstijd van het 3de trimester optimaal vanaf 20 april met enkele
nieuwe afspraken.
• We focussen op de essentiële leerinhouden en op faire en haalbare evaluaties.
Zo willen onze leerlingen motiveren om ‘bij de les te blijven’. We houden hierbij rekening met de
draagkracht van iedereen. We zorgen voor een mix van online- en offlinemateriaal dat het leren maximaal ondersteunt.
Afspraken
1.

Vakopdrachten: werk- en studeeropdrachten
•

Met de werk- en studeeropdrachten wordt álle leerwerk bedoeld. De opdracht is haalbaar om ‘thuis’ te
verwerken.

•

Alle les- en leerinhoud betreft essentiële leerstof die leerlingen moeten kennen.

•

Nieuwe leerstof wordt door de vakleerkrachten op verschillende manieren gepresenteerd: online presentaties
met ingesproken uitleg, een opgenomen videoles, een zelfstudiepakket uit het handboek, etc.
De nieuwe leerstof is op die manier te allen tijde en met herhaling raadpleegbaar.
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•

De minimale werk- en studeertijd wordt gespreid over alle vakken volgens het aantal lesuren per week van elk
vak. Per lesuur van een vak wordt de werk- en studeertijd beperkt tot 40 minuten. Bv. voor een vak van 2u/week
betekent dit 80 minuten.

•

Bij afstandsleren is feedback voor leerlingen essentieel. Dit kan onder verschillende vormen en is onderdeel van
de evaluatie: toetsen, taken, maar ook één-op-één contacten of een vragenuurtje. De vakleerkracht geeft aan
hoe en wanneer de feedback verloopt.

Vakopdrachten: communicatie
•

Elke vakleerkracht beschikt voor elke klasgroep over een vak op Smartschool, het communicatiekanaal voor
leerlingen. Via Vaknieuws communiceert elke vakleerkracht over de opdrachten en de leerstof met de leerlingen.

•

De vakleerkracht laat dit bericht verschijnen tussen 8.00 u. en 9.00 u. op een schooldag.
We raden ouders en leerlingen aan om elke dag in voormiddag de nieuwe lesinhoud van de vakken te raadplegen.
In de loop van de dag kan dan gewerkt en gestudeerd worden.

•

De vakleerkracht omschrijft de werk- of studeeropdracht (taak, oefening… of studeertaak) helder: waarover gaat
het, wat wordt er verwacht, waar kunnen leerlingen de nodige voorkennis opfrissen of aanvullende info vinden.
Hij/zij geeft duidelijk aan hoe en wanneer de leerlingen feedback na een opdracht mogen verwachten.
Hij/zij geeft concreet aan op welke manier (bericht, telefoon, videogesprek…) de leerlingen vragen kunnen
stellen.
Hij/zij deelt duidelijk mee wanneer en op welke wijze leerlingen de taak… (eventueel) moeten indienen.

•

Bij de opgave van elke werk- en studeeropdracht vermeldt de vakleerkracht expliciet hoeveel tijd (in minuten)
hij/zij voorziet voor de verwerking ervan.
Niet alle taken of opdrachten moeten ingediend worden, het kan ook een (zelf)studietaak zijn. Bij de opgave van
een (online) toets wordt ook de voorbereidingstijd ingeschat en vermeld.

•

De module ‘Smartschool Live’ of ‘Teams Office 365’ kan ingezet worden voor feedback, een vraagsessie,
groepsgesprekken… We stimuleren de leerlingen hierop in te gaan maar verwachten niet dat elke leerling op een
welbepaald tijdstip van de dag online moet aanwezig zijn want dit is in de verschillende thuiscontexten niet altijd
mogelijk.

HET VERDERE VERLOOP van het schooljaar 2019-2020
We wachten samen met u, geachte ouders en leerlingen, de maatregelen van de overheid in de loop van de volgende week
af. De volgende Nationale Veiligheidsraad is gepland op vrijdag 24 april.
Wellicht wordt dan duidelijk wanneer en onder welke modaliteiten de lespraktijk op school kan doorgaan en hoe de
evaluatie in het licht van juni 2020 voor alle leerlingen kan verlopen.
We willen u informeren over onze concrete pedagogische aanpak in de volgende nieuwsbrief van 30 april.
Info voor 12-jarigen
In de huidige omstandigheden kan onze ‘Open school: info & beleving’ niet doorgaan zoals gepland. We bereiden een
Online Openschooldag voor waar de 12-jarigen en hun ouders alle info over het college kunnen vinden op onze nieuwe
website: sfeer(video)beelden, presentaties van de nieuwe vakken en keuzepakketten, de lessentabellen…
Zo kan elke 12-jarige en zijn/haar ouders kennismaken met de pedagogische aanpak van het college en de sfeer proeven
van het Klein Seminarie. U vindt er online ook onze schoolbrochure.
Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, ontvangen we graag de kandidaat-leerlingen en hun ouders. We gaan na
hoe we dit vlot en veilig op afspraak kunnen organiseren. We communiceren hierover via onze website, Facebook en
Instagram.
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Inschrijvingen nieuwe eerstejaars - schooljaar 2020-2021
Het college bereidt ook de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar voor. Door de beperkende maatregelen wordt
nagegaan of ook digitale inschrijvingen mogelijk zijn. U verneemt hierover meer in de volgende nieuwsbrief.
Info over het studieaanbod in het Klein Seminarie en het studieadvies
Na het eerste, het tweede en het vierde jaar staat uw zoon of dochter opnieuw voor een keuze. De infoavonden voor de
ouders en de infomomenten voor de leerlingen zullen niet doorgaan op de voorziene data.
We zullen in de eerste week van mei deze info voor leerlingen en ouders online presenteren. Na de klassenraad wordt een
individueel contactmoment voorzien om het advies van uw zoon of dochter te bespreken.
Wij berichten u over de modaliteiten van dit contactmoment in de volgende nieuwsbrief.
Studieadvies voor zesdejaars
Uw zoon of dochter heeft nog enkele maanden humaniora voor de boeg. Naast de inspanningen voor een goed resultaat,
staan zij ook voor de uitdaging om een studiekeuze te maken. De klassenleraars willen onze zesdejaars toch zo goed
mogelijk begeleiden. We gaan na hoe de klassenleraar in de maand mei het studieadvies van uw zoon of dochter kan
bespreken. Wij berichten u over de modaliteiten van dit contactmoment in de volgende nieuwsbrief.

Het architectenduo Gijs Van Vaerenbergh maakte een doorkijkkerk in Borgloon.
Reading between the Lines is 10 meter hoog
en bestaat uit 100 op elkaar gestapelde lagen staalplaat.

Onderwijzen is de hoop verbeelden.
Onderwijzen is ruimte scheppen voor verrijzenis.
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WELBEVINDEN COLLEGE ONLI NE
VRAAG 1 – IN WELK JAAR ZIT JIJ?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1 – 17,8 %
2 – 17,2 %
3 – 17,2 %
4 – 15,4 %
5 – 13,7 %
6 – 18,6 %

VRAAG 2 – HOE VOELDE JE JOU OVERWEGEND?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

opgewekt – 8,4 %
verdrietig – 1,8 %
angstig – 1,8 %
kwaad – 1,6 %
vermoeid – 9,0 %
gestresseerd – 10,6 %
verward – 11,7 %
hoopvol – 5,8 %
zenuwachtig – 4,0 %
rustig – 16,5 %
gedemotiveerd – 7,5 %
eenzaam – 7,8 %
geërgerd – 7,8 %
gemotiveerd – 7,0 %

VRAAG 3 – HAD JE REGELMATIG CONTACT MET JE MEDELEERLINGEN?

1)
2)
3)
4)

neen, zelden tot nooit – 9,1 %
ja, bijna wekelijks – 15,4 %
ja, bijna dagelijks – 33,7 %
ja, meerdere keren per dag – 41,8 %

VRAAG 4 – STELDE JE TIJDENS DE ‘COLLEGE ONLINE’-PERIODE EEN VERANDERING
OP IN HET AANTAL CONTACTEN MET JE MEDELEERLINGEN?
1) ja, in het begin had ik meer contact
dan op het einde – 22,2 %
2) ja, op het einde had ik meer contact
dan in het begin – 9,1 %
3) neen, het contact is hetzelfde
gebleven – 68,7 %

VRAAG 5 – GEEF AAN HOEVEEL UREN PER DAG JE GEMIDDELD BEZIG WAS OP JE
COMPUTER, TABLET OF GSM VOOR SCHOOL.

1)
2)
3)
4)
5)

minder dan 1 uur per dag – 2,0 %
1 à 2 uur per dag – 23,4 %
3 à 4 uur per dag – 47,9 %
5 à 6 uur per dag – 19,4 %
meer dan 6 uur per dag – 7,3 %

VRAAG 6 – HAD JE VOLDOENDE DE MOGELIJKHEID OM EEN COMPUTER (DESKTOP
OF LAPTOP) TE GEBRUIKEN VOOR JE SCHOOLWERK?

1)
2)
3)
4)

ja – 78,6 %
neen – 1,0 %
meestal wel – 19,0 %
meestal niet – 1,4 %

VRAAG 7 – HAD JE VOLDOENDE DE MOGLEIJKHEID OM INTERNET TE GEBRUIKEN
VOOR JE SCHOOLWERK?

1)
2)
3)
4)

ja – 81,4 %
neen – 0,8 %
meestal wel – 16,6 %
meestal niet – 1,2 %

VRAAG 8 – KAN JE THUIS IN EEN RUSTIGE OMGEVING WERKEN?

1)
2)
3)
4)

2

ja – 69,1 %
neen – 2,4 %
meestal wel – 24,6 %
meestal niet – 4,0 %

VRAAG 9 – HOEVEEL UUR WERKTE JE GEMIDDELD VOOR JE SCHOOLOPDRACHTEN
PER DAG?

1)
2)
3)
4)
5)

minder dan 1 uur per dag – 1,0 %
1 à 2 uur per dag – 23,6 %
3 à 4 uur per dag – 43,2 %
5 à 6 uur per dag – 23,8 %
meer dan 6 uur per dag – 8,5 %

VRAAG 10 – HEB JE MEER VERANTWOORDELIJKHEDEN THUIS, ZOALS KOKEN,
BOODSCHAPPEN DOEN, KLUSJES DOEN, OPPASSEN VOOR KLEINE KINDEREN DAN
TIJDENS EEN GEWONE SCHOOLPERIODE?

1) ja, veel meer – 21,0 %
2) ja, een beetje meer – 53,7 %
3) neen – 25,3 %

VRAAG 11 – DEED JE REGELMATIG AAN SPORT (LANGE WANDELING, VOETBALLEN,
LOPEN, TENNISSEN, STRETCHOEFENINGEN, SPIERTRAINING, FIETSTOCHT)?
1) neen, nooit – 4,8 %
2) neen, maximum één keer per week –
11,9 %
3) ja, meer dan één keer per week –
25,0 %
4) ja, om de twee dagen – 26,1 %
5) ja, elke dag – 32,3 %
VRAAG 12 – GING JE VAAK NAAR BUITEN OM EEN FRISSE NEUS TE HALEN?

1) neen, één keer per week – 7,9 %
2) neen, meer dan één keer per week,
maar niet elke dag – 27,7 %
3) ja, minstens één uur per dag – 43,4 %
4) ja, meer dan één uur per dag – 21,0 %

3

VRAAG 13 – WAS DE INFORMATIE DIE VERSCHEEN OP DE AD VALVAS OP
SMARTSCHOOL EN VIA DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF DUIDELIJK?
1)
2)
3)
4)

ja – 67,5 %
neen – 1,8 %
dat kon beter – 22,4 %
niet echt, maar dit ligt deels aan de
manier waarop smartschool werkt –
8,3 %

VRAAG 14 – HOE STA JIJ TEGENOVER DE PAKKETTEN LEERSTOF/TAKEN DIE JE VAN
JE LEERKRACHTEN KREEG? HOU HIERBIJ REKENING MET HET FEIT DAT JE OP EEN
NORMALE SCHOOLDAG 7 LESUREN OP SCHOOL BENT EN DAARNAAST NOG IN DE
STUDIE OF THUIS STUDEERT.
1) Ik kreeg veel minder werk dan tijdens
een gewone schoolweek. – 7,1 %
2) Ik kreeg ongeveer evenveel werk als
tijdens een gewone schoolweek. –
10,7 %
3) Ik kreeg veel meer werk dan tijdens
een gewone schoolweek. – 20,4 %
4) Dit hangt af van de leerkracht, ik kan
hier geen éénduidig antwoord op
geven. – 61,8 %
VRAAG 15 – VIND JE DAT JOUW VAKLEERKRACHTEN GOED BEREIKBAAR ZIJN?
1) Ja, ik kan mijn bezorgdheden
meedelen aan mijn leerkrachten en ik
krijg hier snel reactie op. – 62,0 %
2) Nee, de meeste leerkrachten
antwoorden niet snel op mijn
berichten. – 2,4 %
3) Dat is heel erg afhankelijk van de
leerkracht, ik kan hier geen éénduidig
antwoord op geven. – 35,6 %
VRAAG 16 – VIND JE DAT JOUW KLASTITULARIS GOED BEREIKBAAR IS?
1) Ja, ik kan mijn bezorgdheden
meedelen aan mijn titularis en ik krijg
hier snel reactie op. – 97,4 %
2) Nee, mijn titularis antwoordt niet snel
op mijn berichten – 2,6 %
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