
Geachte heer, Geachte mevrouw, 

De corona storm is nog niet gaan liggen. Hieronder vind je een korte stand van zaken van het voorbije weekend en 
vandaag. 

Bij Onderwijs Vlaanderen werd er de afgelopen dagen verder gewerkt om alle beantwoordde vragen over corona 
online te zetten.  Zo werden onder meer de pagina’s van de dienstonderbrekingen en de aangepaste procedure bij 
ziekte online gezet. 

Omwille van corona waren een aantal knelpunten inzake het aanmelden en inschrijven van leerlingen met oog op 
volgend schooljaar. Er werden een aantal voorstellen besproken en door het kabinet goedgekeurd. Aangezien deze 
communicatie zeer dringend is, kreeg die vandaag ook alle prioriteit.  

Deze pagina’s staan nu online: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-richtlijnen-voor-scholen-en-
clbs#Inschrijvingen en https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#Inschrijvingen . Ze werden ook 
gedeeld via onze sociale media kanalen en ze zullen opgenomen worden in de eerstvolgende schooldirect.  

Ondertussen werd er ook ingezet op het ondersteunen van de leerkrachten in het aanbrengen van alternatieve 
vormen van leren. 

De collega’s van Canon Cultuurcel verstuurden vrijdag een nieuwsbrief (zij bijlage)  met tal van alternatieven om het 
lezen te bevorderen bij afstandsonderwijs.  

• https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/boeken-en-verhalen-voor-kleuters-aanbieden-bij-hen-thuis 

• https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/test-lezen-stimuleren-bij-afstandsonderwijs-de-lagere-school 

• https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/online-tools-bij-boeken-en-literatuur-voor-secundair-onderwijs 

Zaterdag verstuurden de collega’s van KlasCement een nieuwsbrief met onder meer het overzicht van alle 
lesmateriaal per onderwijsniveau. (zie bijlage) 

En de collega’s van Klasse verstuurden zaterdag een nieuwsbrief “Gelijke Kansen Nieuws”. Zij behandelen onder 
meer de thema’s: hoe afstandsonderwijs voor leerlingen zonder computer, een voorbeeld van hoe je de school in de 
woonkamer kan brengen, hoe een warm contact houden met de leerlingen en informatie over corona voor 
anderstalige ouders. (zie bijlage) 

We krijgen ook vaak de vraag of scholen opvang kunnen centraliseren. We maakten een filmpje dat kort uitlegt 
waarom dat geen goed idee is.  (Zie bijlage). Dit werd ondertussen ook gedeeld door het Agentschap Zorg en 
Gezondheid, FOD Volksgezondheid en Kind en Gezin. Ook op de website en in Schooldirect voorzien we morgen 
hierover nog info. 

Vandaag vond er nog een overleg plaats met de sociale partners en de minister. Morgen is er opnieuw overleg 
voorzien. Uit deze en nog afzonderlijke overleggen over stages en internaten nemen we aantal zaken mee die we de 
komende dagen nog hopen te verduidelijken. 
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