Westmalle, 28 september 2022
Proefproject afstandsonderwijs op woensdag voor 6 SO
Geachte ouders
Beste leerlingen
Meer dan twee jaar geleden ging de maatschappij in lockdown door het coronavirus. Ook het
onderwijs stond toen voor de opgave om snel te schakelen naar afstandsonderwijs. Leraars zochten
en vonden kansen in gedigitaliseerde didactische werkvormen. Gelukkig konden de leerlingen na
verloop van tijd terugkeren naar het vertrouwde klaslokaal, maar we leerden wel uit deze periode.
We zagen hoe afstandsonderwijs ook de onderwijsmotivatie van veel leerlingen kan verhogen. We
zien daarom mogelijkheden voor een hybride onderwijsvorm, zeker bij leerlingen van een zesde jaar
die zich voorbereiden op het hoger onderwijs.
Samen met onze leraars van de derde graad zochten we naar een gepaste formule om
afstandsonderwijs te implementeren in de jaarwerking. Na overleg oordeelden we dat we best
afstandsonderwijs programmeren op woensdag en dit gedurende twee afgebakende periodes van 6
weken, meer bepaald van 5 oktober tot 16 november en van 8 februari tot 22 maart. De leraars
bereiden zich op dit moment voor op dit proefproject. Ze geloven oprecht dat dit kansen biedt tot
differentiatie en leerlingen uitdaagt om meer ‘eigenaar’ te worden van hun leerproces, gesteund door
hun leraar als coach.
We willen uitdrukkelijk beklemtonen dat in deze periodes de woensdagen effectieve lesdagen blijven,
weliswaar van thuis uit. Alle leerlingen beschikken over een iPad en dienen zich om 8.25 uur, met de
camera op, te melden bij hun leraar van het eerste lesuur. We schreven destijds een protocol uit voor
afstandsonderwijs dat u kan nalezen op de website van de school, als bijlage 9 bij het schoolreglement.
U vindt het ook in bijlage bij deze mail. We verwachten dat de leerlingen dit strikt opvolgen.
Met dit project combineren we het standvastige en vertrouwde DNA van SJB met een open blik naar
de onderwijstoekomst. We zullen dit proefproject met alle betrokkenen evalueren op het einde van
het schooljaar.
We hopen dat dit afstandsonderwijs onze leerlingen van het 6e jaar inspireert en uitdaagt.
Met vriendelijke groeten
Leraren 6 SO

pedagogisch directeur
R. Vandebosch

algemeen directeur
E. Van Huffelen

Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.
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