NIEUWSBRIEF 06 – zaterdag 2 mei 2020

Geachte ouders,
beste leerling

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 24 april beslist dat de heropstart van de scholen geleidelijk en beperkt mogelijk
wordt vanaf vrijdag 15 mei. Voor leerlingen en leerkrachten zal het op school allemaal anders moeten verlopen.
We verduidelijken verderop het kader van veiligheidsmaatregelen waarbinnen we de schoolorganisatie uitwerken. We zijn
volop bezig met de voorbereiding van de heropstart. Zoals u ook in de media kunt volgen, blijven er nog veel vragen
onbeantwoord die pas in de komende week na overleg op federaal en Vlaams niveau een definitief antwoord kunnen
krijgen.
Door de coronamaatregelen zullen we nog langer inzetten op afstandsleren: College Online. Leerkrachten en opvoeders
van het Klein Seminarie houden dagelijks de vinger aan de pols. We zullen in de komende weken van College Online uw
zoon of dochter zo goed mogelijk blijven begeleiden en motiveren in het afstandsleren. Met het verfijnen van onze
communicatie en de ingebruikname van een planningskalender (zie verder) willen we onze ondersteuning versterken.
Het college wil ook in deze periode een sociale ontmoetingsplek voor onze leerlingen blijven. Leerlingen willen gezien
worden in hun leef- en klasgroep en missen de interactie met klasgenoten en leraren. Via onder andere live groepssessies
(klassenuren), groepsopdrachten, digitale pauzes, College Online Challenges en Kunst(corona)kriebels willen we de sociale
interactie tussen onze leerlingen en leerkrachten en opvoeders bevorderen.
We roepen onze leerlingen dan ook op om deel te nemen aan de opnamen van onze muziekclip. Samen creatief met
beeld en muziek wordt een deugddoend en enthousiasmerend gebeuren Spreek af met enkele vrienden en vriendinnen
en stuur een berichtje naar je opvoeder. Alle info over Kunst(corona)kriebels vind je via het Smartschoolvak
Kunst(corona)kriebels. We gaan er samen voor!
Het Klein Seminarie wil ook in deze bijzondere tijd de onderwijskwaliteit hoog houden onder het motto:
Samen . leren . groeien met ruimte voor hart en geest.
Hartelijk dank voor uw medewerking en onze bemoedigende groeten.
Het onderwijsteam Klein Seminarie
D. Bekaert, C. Obin, K. Pouseele
Directie
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CONTACT EN COMMUNICATIE
Onthaal
Elke schooldag is het onthaal van het college open van 8.30 - 12.00 uur en van 13.30 – 16.30 uur.
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. Aarzel niet ons te contacteren. 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).
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.
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 > elke lesdag
De school is niet gesloten en staat op vraag van de ouders garant voor opvang tijdens elke lesdag. Bij het organiseren van
de opvang op school laten we de veiligheidsmaatregelen van hygiëne, afstand, ventilatie... strikt naleven.
Gaat het moeilijk om thuis te leren en College Online te volgen? Neem dan zeker contact op met de klassenleraar, de
opvoeder of directeur C. Obin. Samen zoeken we naar een oplossing, bv. door aan te sluiten op de schoolopvang.
Tijdens de opvang willen we deze leerlingen ondersteunen in het maken van de opdrachten die de andere leerlingen thuis
maken. 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.
We voorzien de schoolopvang binnen de volgende dagdelen:
- voormiddag (08.00 – 12.00 uur)
- middag en namiddag (12.00 – 16.00 uur)
Als ouder vraag je deze schoolopvang voor 1 of meer dagdelen 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.
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SCHOOLREKENING EN FACTURATIE
Wij hebben u voor de paasvakantie meegedeeld dat de 3de schoolrekening zou gestuurd worden in april. Na intern
overleg is beslist dat er voor dit schooljaar nog slechts één rekening (eind juni) wordt opgemaakt waarin zowel de
eventuele kosten als de teruggave van voorschotten worden afgerekend. Bij een positief saldo wordt dit saldo ook eind
juni terugbetaald.
Na ontvangst van de rekening in juni, neemt elke ouder die uitleg wenst of een element betwist, zo vlug mogelijk contact
op met mevr. M. Debosschere (dienst boekhouding – 051 26 47 20 – boekhouding.campuszuid@sint-michiel.be).

INFO STUDIEAANBOD & STUDIEADVIES: 1stes, 2des en 4des
Na het eerste, het tweede en het vierde jaar staat uw zoon of dochter opnieuw voor een keuze. In de week van 25 mei
wordt de info over het studieaanbod gepresenteerd via een online presentatie voor ouders en leerlingen. We bereiden
drie presentaties voor:
- presentatie & toelichting van de basisopties en keuzevakken 2de jaar;
- presentatie & toelichting van de studierichtingen 2de graad;
- presentatie & toelichting van de studierichtingen 3de graad.
Onder de rubriek ‘Studieaanbod’ van de vernieuwde website (www.kleinseminarie.be) vindt u de lessentabel van de
verschillende jaren met een korte toelichting.
In de komende weken staan de begeleidende klassenraden over het studieadvies voor 1stes, 2des en 4des gepland. Na deze
klassenraad wensen wij ouders en leerlingen in te lichten over het voorlopig (!) studieadvies.
We plannen een persoonlijk oudercontact met de klassenleraar in de week na Pinksteren:
- 4des: dinsdag 2 juni vanaf 17.00 u.
- 2des en 1stes: donderdag 4 juni vanaf 17.00 u.
Wij berichten u nog over de veiligheidsmaatregelen en afspraken voor dit contactmoment.

STUDIEADVIES 6des
Uw zoon of dochter heeft in de voorbije week een enquête ingevuld betreffende zijn/haar studiekeuze voor volgend jaar.
Deze week staan de begeleidende klassenraden voor de 6des gepland. Na de heropstart van de school wensen wij ouders
en leerlingen in te lichten over het studieadvies van deze klassenraad. We plannen een persoonlijk oudercontact met de
klassenleraar op donderdag 28 mei vanaf 17.00 u.
Wij berichten u nog over de veiligheidsmaatregelen en afspraken voor dit contactmoment.

OPEN SCHOOL ONLINE
Info & beleving voor 12-jarigen
Via de nieuwe website (www.kleinseminarie.be) hebben we intussen onze ‘Open school online’ geactiveerd: info &
beleving voor kandidaat-leerlingen. We bundelen sfeer(video)beelden, presentaties van ons aanbod, de lessentabellen en
keuzepakketten… en laten elke 12-jarige en zijn ouders kennis maken met de visie en de sfeer van het college.
Ga op verkenning en klik op één van de foto’s. Je vindt er onze antwoorden op alle vragen.
Welke keuzevakken bieden we aan? Hoe verloopt jouw start in het college? Wie zijn je leerkrachten en opvoeders?
En studeer je graag samen met je vrienden en vriendinnen in de studie? We dagen je uit om het beste van jezelf te
geven: daar gaan we samen voor.
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Individueel bezoek aan het college voor kandidaat-leerlingen
Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, ontvangen we graag de kandidaat-leerlingen en hun ouders. We voorzien
dat een individueel bezoek (per gezin) mogelijk wordt vanaf maandag 18 mei. Om dit vlot en veilig op afspraak te
organiseren komt er tegen 11 mei een digitale afspraaktool. We communiceren hierover ook via onze website, Facebook
en Instagram.
Inschrijvingen eerstejaars - schooljaar 2020-2021
Het Klein Seminarie bereidt ook de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar voor. Via het contactformulier op de website
kunnen ouders de voorkeurmomenten aangeven om hun zoon of dochter telefonisch in te schrijven in het college. Een
directielid of medewerker contacteert de ouders en overloopt samen met hen het inschrijvingsdocument.
De inschrijving kan dan later afgerond worden met een originele handtekening.

EVALUATIE in het schooljaar 2019-2020
Evaluatie speelt een cruciale rol binnen het onderwijs want evalueren doet ook leren. Ook in deze coronatijden wil het Klein
Seminarie de evaluatiemogelijkheden adequaat invullen, zowel tijdens deze College Online periode (sinds de paasvakantie)
als op het einde van het schooljaar
Trimester 1 en trimester 2
In het eerste trimester/semester hebben leerlingen zowel in de lesperiode als in de examenperiode verschillende
evaluaties (in allerlei vormen en quoteringen) meegemaakt. Deze evaluaties resulteerden in de punten op het rapport van
december 2019. Deze evaluaties zijn valide, transparant gecommuniceerd en essentiële informatie bij de einddeliberatie.
Sinds maandag 16 maart zijn de lessen op school geschorst. De lesperiode van de rapportering voor het 2de trimester
(LP2) eindigt dus op vrijdag 13 maart.
Eerste en tweede graad
De punten van de lesperiode 2de trimester (punten LP) zijn toegekend op basis van de evaluatie van taken en
toetsen die tussen 6 januari en 13 maart zijn afgewerkt.
De examens van het 2de trimester in de eerste en de tweede graad zijn geschrapt. Er zijn dus geen punten van de
examenperiode 2de trimester.
Tegen donderdag 7 mei publiceren we alsnog een rapport 2de trimester voor de eerste en tweede graad met de
punten van deze lesperiode tot 13 maart.
Derde graad
Het tussentijds rapport voor de 3de graad wordt eveneens tegen donderdag 7 mei gepubliceerd.
Trimester 3
Vanaf de paasvakantie is een nieuwe periode van College Online gestart met een leeraanbod aan onze leerlingen en
stimulansen om in het juiste ritme te blijven. We houden daarbij rekening met de draagkracht van iedereen. Het college
focust op essentiële leerinhouden in de werk- en studeeropdrachten.
Het schooljaar 2019-2020 telt vanaf mei nog 8 lesweken. Hoewel de maatregelen bij de Corona-exit (Nationale
veiligheidsraad 24 april) een perspectief van (beperkte) lessen op school biedt, is het duidelijk dat ‘afstandsleren’ de norm
blijft tot het einde van het schooljaar.
vzw Scholengroep Sint-Michiel, Kattenstraat 33, 8800 Roeselare ondernemingsnummer 0472 817 986
College Online Klein Seminarie Nieuwsbrief 06

www.sint-michiel.be
4

Afstandsleren en evaluatie
In de College Online periode vanaf de paasvakantie wordt het leerwerk van onze leerlingen via werk- en
studeeropdrachten aangestuurd. De opvolging en de feedback door leerkrachten geven hen inzicht in hun leerproces en
versterken de motivatie.
Er zijn verschillende manieren van begeleiden en evalueren: het monitoren van online-oefeningen; een aanbod van
(zelf)correctiesleutels; taken uploaden; online uitleg geven… De vakleerkracht ziet waar leerlingen staan in hun
leerproces, met welke vragen ze zitten en in welke mate de uitvoering voldoet aan de verwachtingen.
De vakleerkracht kan deze feedback ook waarderen met een quotering in punten of met een schriftelijke of mondelinge
commentaar. De evaluatie van deze opdrachten tijdens deze College Online periode wordt als punten LP (lesperiode) voor
trimester 3 genoteerd en apart bijgehouden als onderdeel van het afstandsleren. Dit betekent dat deze punten ook
informatie geven over de wijze waarop de leerling tijdens de periode van afstandsleren heeft gewerkt.
Examens
Als de coronamaatregelen het mogelijk maken, wil het college de leerinspanningen van onze leerlingen ook ten volle
waarderen. We gaan na of er (schriftelijke) examens van vakken (met afgesproken leerinhoud) kunnen georganiseerd
worden.
We berichten u hierover in de volgende Nieuwsbrief 07 van 10 mei 2020.
Het onderwijsteam en de directie van het Klein Seminarie engageren zich voor het fair afronden van dit schooljaar en
leggen de nadruk op een kwalitatief advies voor de overgang naar het volgende leerjaar.

COLLEGE ONLINE
In de komende weken organiseren we onze onderwijspraktijk via College Online. We verfijnen
enkele afspraken en bieden een planningskalender aan.
Lesaanbod 6des op school
Er is de mogelijkheid om vanaf vrijdag 15 mei leerlingen van de 6des op school te ontvangen en lessen te laten volgen.
We bereiden ons voor om de verruimde schoolopvang en nieuwe schoolorganisatie vlot en veilig te laten verlopen voor
personeel en leerlingen. De strenge veiligheidsmaatregelen cumuleren – naast de hygiënische voorschriften –
verschillende veiligheidslogica’s: contactbubbels, aantal leerlingen per lokaal, afstandsregeling (1,5 meter) én
veralgemening van mondmaskers vanaf 12 jaar.
Daarnaast wordt in de komende dagen met de vakleerkrachten overlegd op welke manier dit lesaanbod voor de 6des een
versterking van het afstandsleren kan zijn.
We berichten u hierover in de Nieuwsbrief 07 van zaterdag 9 mei.
Afstandsleren: communicatie en planning
Met de verlenging van de periode van het afstandsleren willen we onze digitale communicatie over het leerwerk van
leerlingen gebruiksvriendelijker organiseren.
Alle communicatie van het vak loopt exclusief via Vaknieuws. Het bericht verschijnt tussen 8.00 u. en 9.00 u. op een
schooldag. De vakleerkracht omschrijft helder de werk- of studeeropdracht met de vermelding van de geschatte
tijdsbesteding.

vzw Scholengroep Sint-Michiel, Kattenstraat 33, 8800 Roeselare ondernemingsnummer 0472 817 986
College Online Klein Seminarie Nieuwsbrief 06

www.sint-michiel.be
5

In de loop van de komende week zullen de leerkrachten deze vaknieuwsberichten bovendien laten verschijnen op de
Smartschoolkalender. Op die manier willen we
- de leerlingen binnen de Smartschoolomgeving één centrale plek aanbieden voor alle Vaknieuws;
- de leerlingen beter ondersteunen bij het maken van hun weekplanning voor het leerwerk;
- de leerlingen een extra planningsinstrument aanbieden voor hun persoonlijk leerwerk;
- de klassenleraars een overzicht bieden van alle leerwerk van hun klasgroep.
Afstandsleren: verrijking met live aanbod
Uit de feedback van leerlingen en leerkrachten over de voorbije College Online-weken komt ook de nood aan ‘online live’
lessen naar voren. Een online live les is een actievere werkvorm dan een vooraf opgenomen les. Leerlingen en
leerkrachten kunnen immers vragen stellen tijdens de les. Leerlingen ‘leren’ van de vragen en de antwoorden van elkaar.
Online live lessen worden eveneens in het begin van de lesweek ingepland op de Vakkalender en ze worden opgenomen.
We stimuleren de leerlingen hierop in te gaan maar verwachten niet dat elke leerling op een welbepaald tijdstip van de
dag online aanwezig is, want dit is in de verschillende thuiscontexten niet altijd mogelijk. Omdat ook deze live-les is
opgenomen, kan een leerling de les op een later moment ook nog volgen.

Adem vandaag om nu te leven.
Open de ramen van je ziel.
En al kun je de ander niet aanraken
over het lege plein: zing.
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