Na de paasvakantie gaan onze centra waarschijnlijk nog niet open, klassen
blijven leeg. We hebben de voorbije weken al het mogelijke gedaan om
onze cursisten te bereiken via allerlei kanalen. Er werd volop
geëxperimenteerd met afstandsleren. Om je hierbij te helpen en door de
bomen het bos te blijven zien, creëerden we deze survivalkit.
Lesgeven van thuis uit vraagt een andere aanpak. Bovendien zijn we dit
niet gewoon. Geef daarom jezelf en de cursisten de tijd om hierin te
groeien en leg de lat niet te hoog.
Hoe dan ook zal er nog maar weinig tijd zijn dit schooljaar. Screen om te
beginnen per module het leerplan en selecteer de leerplandoelen/
basiscompetenties die nog aangebracht moeten/kunnen worden. Overleg
hierover met je vakcollega(’s).
We stellen een maximum studiebelasting voor ter waarde van de helft van
de normaal aangeboden lestijden per week. Beperk het aantal opdrachten.
Dit brengt rust in je hoofd en in dat van de cursisten. Schat de tijd die nodig
is om deze opdracht(en) te maken zo correct mogelijk in. Volg hierbij de
afspraken van het centrum of de opleiding en organiseer het op de manier
die het best aansluit bij de leerstof.
Ga ook soepel om met deadlines, niet elke thuissituatie is dezelfde.
Cursisten die geen laptop/computer (ter beschikking) hebben, kunnen de
oplossingen ook fotograferen en doorsturen via hun smartphone. Er kan
naar mogelijkheden worden gezocht om hen de opdrachten in papieren
vorm aan te leveren.
Voor bepaalde opleidingen (zoals bv. AAV) kan het handig zijn om met de
collega’s afspraken te maken zodat de totale werkbelasting voor de
cursisten haalbaar blijft.

We worden overspoeld door digitale mogelijkheden. In deze veelheid van
tools, hebben we er enkele geselecteerd. Niet om deze naar voren te schuiven
als ‘de beste’, wel om op een eenvoudige manier op korte tijd aan de slag te
kunnen gaan. Klik hiervoor op de verschillende linken in de bollen.
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