
Geachte ouders 
  
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere 
verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.  

Wat betekent dit voor onze school? 

Vanaf maandag 16 maart geven we geen les meer op school. Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 
maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. De leerlingenstages in campus Cardijn lopen wel verder, 
ook op de wekelijkse terugkomdag is er stage. De begeleiding en de evaluatie gebeurt online. 

De lessen zullen vanaf dat moment online gebeuren via Teams. 

Hoe gaan we te werk voor de online lessen? 

Stap 1: de leerling bekijkt de digitale agenda op SmartSchool. Per les zal hij/zij de titel van de les vinden, 
de naam van het instructiefilmpje en eventuele taken of oefeningen. 

Stap 2: de leerling logt in op Office365 via een laptop, tablet of smartphone en gaat vervolgens naar 
Teams. Daar kiest hij/zij het betreffende vak om het instructiefilmpje te bekijken of de opdracht te 
maken. 

Stap 3: De leerling bekijkt het instructiefilmpje, maakt notities, vult de cursus of het werkboek aan en 
maakt de oefeningen of opdrachten. Dit gebeurt voor elke vak op dezelfde manier. 

Stap 4: Wanneer de leerling iets niet begrijpt of problemen heeft met bepaalde oefeningen, dan kan 
hij/zij via de chatfunctie van Teams rechtstreeks vragen stellen aan de leerkracht. Dit kan enkel via dit 
kanaal en op het moment dat er les is van dat vak. 

Stap 5: Elke zondagavond moeten alle lessen verwerkt zijn van de voorbije week en moeten alle 
oefeningen en opdrachten gemaakt zijn. De gevraagde oefeningen moeten ingediend worden via de 
opdrachtenmodule van Teams of via OneNote. 

Stap 6: Nadat de oefeningen ingediend zijn, krijgen de leerlingen een correctiemodel om de oefeningen 
te verbeteren. Sommige oefeningen zullen ook door de leerkracht verbeterd worden. Indien er 
hiermee problemen zijn, kan de leerling op de lesmomenten vragen stellen aan de leerkracht via de 
chatfunctie in Teams.  

De leerlingen zullen in de loop van deze avond alle handleidingen ontvangen om op deze manier aan 
de slag te kunnen gaan. Ze hebben nu al twee handleidingen in bijlage bij hun mail met informatie 
gekregen. Mochten er zich toch problemen voordoen, contacteer maandag zo snel mogelijk de school. 
Wij helpen jullie graag verder. 

Wat als u geen opvang hebt voor uw kinderen? 

We blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen 
voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De 
gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun 
grootouders. 

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie....  



We voorzien opvang van 8 u. tot 17 u. De leerlingen komen dan naar school voor een halve dag of voor 
een volledige dag. Tijdens de opvang verwerken ze de voorziene lessen. De leerlingen brengen 
daarvoor hun materiaal mee (boeken, oortjes, eventueel laptop) en een lunchpakket. 

Hou er rekening mee dat de bus van de Lijn niet rijdt van het station naar campus Cardijn. 

Wat met de paasexamens? 

Voor de vakantie gaan er geen examens door. We geven online les tot en met vrijdag 3 april.  

Kunnen we na de paasvakantie terug starten met de lessen op school, dan zullen de leerlingen een 
aangepast examenrooster krijgen. 

Kunnen we na de paasvakantie niet starten met de lessen op school, dan blijven we online lessen 
voorzien en geven we enkel examens op het einde van het schooljaar. 

Het oudercontact en leerlingencontact van vrijdag 3 april gaat dus niet door. Er wordt ook geen 
paasrapport voorzien. 

Wat kan je als ouder doen? 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig 
voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.  
  
Meer informatie? 

• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

Hebben jullie nog vragen of problemen, contacteer ons zeker volgende week telefonisch of via mail: 

• Campus Aloysius: 051 50 00 75 of isabelle.dekeyser@tsaam.be 
• Campus Cardijn: 051 50 10 27 of bart.laleman@tsaam.be 

 

Met vriendelijke groeten 

De directie van ‘t Saam 
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