Beste ouder,
Sinds vrijdagnacht 13 maart j.l. zijn een aantal maatregelen genomen door de federale overheid en de
nationale veiligheidsraad, om de verspreiding van het Covid-19-virus in te dijken.
Eén van de belangrijkste maatregelen is het opschorten van de lessen in het basis- en secundair onderwijs
vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april 2020. Dit betekent dat er op scholen geen les meer
wordt gegeven aan leerlingen en studenten. Scholen wordt gevraagd om zoveel mogelijk digitale
alternatieven aan te bieden en om afstandsonderwijs mogelijk te maken. Voor scholen en leraren vraagt
dit om een nieuwe aanpak, maar ook voor leerlingen en ouders wijkt dit af van wat we gewoon zijn.
Mogelijks brengt de huidige onderwijspraktijk extra uitdagingen en te overwinnen obstakels met zich
mee. Het vraagt een andere manier van zich organiseren om het schoolwerk dat er ligt tot een goed einde
te brengen. Er moet op zoek gegaan worden naar manieren om connectie te houden met de school en
met medeleerlingen, en dit in omstandigheden die ongetwijfeld extra spanning met zich meebrengen.
Weet dat we als schoolteam samen met de ondersteuners van Antwerpenplus paraat staan om samen
met jullie na te denken over hoe we vanop afstand kunnen ondersteunen.
Heb je als ouder een vraag in de aard van:
• Hoe breng ik structuur aan in het dagritme van mijn kind?
• Hoeveel tijd kan mijn kind zelfstandig aan de slag? Wat mag ik verwachten?
• Hoe kan ik mijn kind tot zelfstandig werk aanmoedigen?
• Hoe zorg ik voor voldoende afwisseling
• Wat als mijn kind angstig wordt door de huidige situatie?
• Wat als ik mijn kind niet uitgelegd krijg wat er op dit moment allemaal aan de hand is?
• Waar kan ik terecht voor ….?
• Hoe houdt mijn kind nog contact met …?
• …
Heb je als leerling een vraag in de aard van:
• Hoe kan ik mezelf organiseren?
• Wanneer moet ik werken voor school en wanneer heb ik ‘vrije tijd’?
• Hoe kan ik zelfstandig werken?
• Hoe kan ik contact houden met mijn leerkracht of met mijn klasgenoten?
• Waar kan ik met mijn vragen terecht?
• Wat is er eigenlijk allemaal aan de hand?
• …
Als school bekijken we hoe we met jullie vragen aan de slag kunnen. We doen beroep op het
ondersteuningsteam van Antwerpenplus (onze vaste partner van het ondersteuningsnetwerk) om daar
waar nodig met ons mee na te denken of om effectief mee ondersteuning (vanop afstand) te laten
opnemen.
Indien jij/ jouw zoon of dochter reeds ondersteuning kreeg in het verleden, kan je rechtstreeks bij ons als
school terecht om jouw vraag te stellen. We zorgen dan samen, met het ondersteuningsteam
Antwerpenplus, voor een gepaste oplossing om met je vraag aan de slag te gaan.
Draag zorg voor elkaar,
Vriendelijke groeten,

Het team van de Vosbergschool

