Leraren en zorgteam BAO en BUBAO
Warme heropstart voor leerlingen op 15 mei 2020
Uitgangspunten
De overheid ondersteunt de veilige opstart van scholen met draaiboeken:
•
•

preventie draaiboek
pedagogisch draaiboek

De cursief gedrukte tekst in dit document zijn letterlijke citaten.

De gezondheid (fysieke én mentale) en veiligheid van onderwijsprofessionals en leerlingen staan
voorop. Welbevinden op school is voor leerlingen én onderwijspersoneelsleden belangrijk, zeker ook in
coronatijd. Deze periode heeft immers een niet te onderschatten impact op het psychosociale welzijn.
Dit is zowel belangrijk voor leerkrachten en leerlingen die fysiek naar school komen als voor die
leerkrachten en leerlingen die op afstand aan de slag zijn.
Daarom voorziet de school maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden.
Social distancing blijft gehandhaafd.

Het provinciaal onderwijs wil een warm nest zijn voor iedereen (ambities Provinciaal Onderwijs). De
provinciale scholen opteren voor een warme heropstart voor zowel het betrokken team als de
leerlingen. Ook in de communicatie naar de ouders wordt de warme opstart expliciet vermeld.
Het is hierbij belangrijk om tijd en ruimte vrij te maken om met emoties en angsten van iedereen om te
gaan. Organiseer tijd voor het psychisch en emotioneel welzijn van de leerlingen bij de heropstart en
tijdens lesmomenten als dat nodig is.

Deze warme opstart kan hernomen worden bij elke nieuwe groep van leerlingen die in de school
opstart.

Bijkomende warme aandacht voor
 Leerlingen in de opvang
Voorzie ook voor hen een begeleid groepsgesprek met leerlingenbegeleider, opvoeder of
leraar.

 Leerlingen die (nog) niet heropstarten en dus preteaching/online
leren continueren
Zij hebben reeds vele begeleidings- en contactmomenten.
Op 18/05 kan de klastitularis de lesdag opstarten. Het warm onthaal voor de fysieke
starters zal ook de preteachers te beurt vallen wanneer zij fysiek starten. Nu even
aftoetsen hoe ze het stellen. Kort klasgesprek hierrond.

 Leerlingen die opstartmoment missen
Elke leerling die de lessen opstart na het officiële (start)moment, gaat die dag in gesprek
met leraar en/of leerlingenbegeleider over voorbije periode (1 op 1 gesprek).

 Afwezige leerlingen (in quarantaine of behoren tot één van de
risicocategorieën of omwille van een andere reden)
Deze leerlingen maken deel uit van de leerlingengroep die opnieuw gestart is in de
school. Ze zijn echter afwezig. Zorg voor verbindende online momenten met de
klasgroep die aanwezig is op school. Betrek deze leerlingen bij het onthaal en continueer
afstandsleren voor die jongeren. Ga ook in gesprek met de betrokken leraar m.b.t. de
nodige ondersteuning en draagkracht.
Zoals verder opgenomen in dit document, probeer (verder) in dialoog te gaan met de
afwezige leerlingen (en/of hun ouders) en betrek het CLB. Maak afspraken met het CLB
in het kader van de veiligheid: als essentiële derde kunnen zij op de school aanwezig zijn.

Voor de leraar
Warm onthaal aan de poort
Verwelkoming
De scholen kiezen bewust niet voor een ‘feest’. Een aantal leraren en leerlingen hebben door
corona afscheid moeten nemen van familie of vrienden. Voor hen zou een feestelijk onthaal
bevreemdend overkomen. Zoals Tine Daeseleire (trauma expert van The Human Link) ook
aangeeft in een artikel in Klasse (29 april 2020): Een echt feest niet. […] Maak het welkom
warm[ …] Het is niet back to normal. Je kan de maanden maart en april niet wegknippen.
Verspreid bijvoorbeeld leuke quotes en slogans in de school. Je kan ze op spandoeken,
ramen, borden schrijven, maar ook gewoon afdrukken en ophangen.
Voorbeelden van slogans op spandoeken of ramen:
Blij dat je er weer bij bent! • Fijn om samen terug te starten! • Welcome
back! • Terug aan de slag! • We vliegen er samen weer in! • Samen leren
zoveel fijner! • My school is where I belong! • Ik ben terug! • Hier zijn mijn
vrienden! • Samen leren = meer leren! • Samen school maken • Leren en
leven = graag op school • Yes we can! • We gaan er samen voor! We gaan er
samen door!

Playlist
Muziek en emoties zijn onafscheidelijk verbonden. Zeker voor tieners neemt muziek een
belangrijke plaats in hun leven in (die onafscheidelijke oortjes, weet je wel). Een mooie
manier dus om te verbinden en een opening te creëren voor een goed gesprek. Hoe je dit
kan aanpakken, vind je hier.

Briefing veiligheidsmaatregelen en -afspraken
aan leerlingen
Spreek op voorhand af hoe en door wie de veiligheidsmaatregelen zoals deze opgesteld zijn
in samenwerking met de preventieadviseur, met de leerlingen doorgenomen zullen worden.
De afspraken van vandaag worden de routines van morgen.

Warm klasgesprek met leerlingen
De leraar van de leerlingengroep, voert een gestructureerd kringgesprek met leerlingen. In
dit voorstel rekenen we op 1u voor het klasgesprek. De leraar kan hiervoor kiezen uit
verschillende scenario’s. Wees gevoelig voor verontrustende signalen. Maak aan de
leerlingengroep duidelijk dat de inhoud van het klasgesprek vertrouwelijk is en dat er niets
buiten de klasmuren mag gaan. Als leraar kan je wel beslissen naar aanleiding van sommige
verhalen de leerlingenbegeleiding of vertrouwensleraren in te schakelen.
Een aantal van jouw leerlingen doen mee aan de ramadan. Tips om daarover in gesprek te
gaan, vind je op de website van het Netwerk Islamexperten en achter deze link.

Klikken en kiezen
Vele mogelijkheden om een begeleid klasgesprek vorm te geven. We hebben voor jou een aantal
mogelijke scenario’s uitgeschreven. We hebben eveneens mogelijke vragen en stellingen toegevoegd.
Klik hiervoor op de verschillende linken in de bollen.

Stellingenspel
met mogelijke
stellingen in
corona-tijden

Dé 5 vragen
i.s.m.
KULeuven
en de
scholierenkoepel

Klasgesprek
in corona-tijden:
gespreksrondes
met mogelijke
vragen

Vlaggenlijn
een coronaslinger
voor het
klaslokaal

Aangezien investeren in leerlingenbegeleiding al jarenlang een constante is in het beleid van
de provinciale scholen, ligt de opvolging van het klasgesprek in lijn met hun dagdagelijkse
werking. Deze coronatijd heeft op elk van ons een diepe indruk gemaakt. Ook op onze
leerlingen. Voor de meeste onder ons en onze leerlingen is deze hele periode weliswaar
behoorlijk ok verlopen. Tegelijk is er een beperkte groep leerlingen voor wie deze periode
mogelijk extra heftig (geweest) is. Dit heeft een impact op hun sociaal, psychisch en
emotioneel welbevinden, en zeker ook op hun motivatie en schoolwerk.

Eerste gedeelde ervaringen heropstart
Deel aan het einde van de eerste (halve) lesdag de eerste ervaringen van de heropstart met
de betrokken collega’s en directie. Geef tips voor eventuele nodige bijsturingen voor de
komende dagen en voor de herstart van volgende leerlingengroepen.
“Ventileer eens tegen elkaar dat het best wel heftig was. Deel je zorgen en vertel wat corona
met je doet.” https://www.klasse.be/220641/peter-adriaenssens-corona-onderwijs/

Voor de leerlingenbegeleider
Individuele (afstemmings)gesprekken
In lijn met het beleid op leerlingenbegeleiding van de school, heeft de leerlingenbegeleider online
individuele afstemmingsgesprekken met leraren met betrekking tot signalen. Herinner leerkrachten
er zeker aan de klaslijsten na afloop van het eerste klasgesprek aan jou te bezorgen, mochten ze dit al
niet spontaan gedaan hebben.

In eerste instantie worden de leerlingen besproken die omcirkeld werden. Volgende vragen kan je
stellen:
•

Wat maakt dat je deze leerling aanmeldt?

•

Kunnen we schoolintern actie ondernemen? Zo ja, welke acties zijn dit? Zo nee, is externe
dienstverlening aangewezen en kan CLB gecontacteerd worden?

Leerlingenbegeleiding contacteert ook de leerkrachten proactief die bepaalde leerlingen niet
hebben gesignaleerd, maar waarvan hij/ zij weet dat die zich in de verhoogde zorg situeert.
Op aangeven van de leerlingenbegeleider hebben (vertrouwens)leraren en/of
leerlingenbegeleider individuele gesprekken met leerlingen naar aanleiding van de
opgevangen signalen. Maak van deze opvolging een ‘samen’ verhaal.

Binnen de week na het klasgesprek worden de gesignaleerde leerlingen opgevolgd. Het
verdient aanbeveling om deze gesprekken in een persoonlijk contact te doen om de jongere
de kans te geven vrijuit te praten. Tijdens deze opvolggesprekken worden de regels omtrent
social distancing gerespecteerd.
Denk eraan dat de regelgeving wat betreft aan- en afwezigheden blijft gelden. Zo kan indien
nodig ook het CLB ingeschakeld worden om na te gaan of de afwezigheden ingegeven zijn
door bijvoorbeeld angst om naar school te komen.

Tot slot
Het is belangrijk om ook het welbevinden van de leerlingen verder te monitoren.
We zijn nu enkele weken verder. Hoe hebben ze de afgelopen weken van heropstart
ervaren? Dit brengen we in kaart aan de hand van een tweede klassengesprek. Doe dit op
basis van de eerder gekozen of andere methodiek.

Dit document kwam tot stand in co-creatie met de provinciale scholen en Pedagogische Cel
Antwerpen. Hartelijk dank!

