Veiligheidsinstructies KTA Brugge

Update 2: Het Coronavirus
Ongetwijfeld heeft u vragen en bezorgdheden omtrent de recente berichtgeving over het coronavirus.
Op dit moment heeft het echter geen zin om de school op te bellen, aangezien wij zelf dienen te wachten op verdere informatie.
Wij zullen communiceren van zodra we de richtlijnen vanuit de overheid ontvangen wat betreft de praktische organisatie voor
de komende weken. Wel kunnen we reeds meegeven dat, in lijn met de richtlijnen van de overheid, alle lessen worden
opgeschort tot de paasvakantie en wij alle leerlingen adviseren om thuis te blijven.
We volgen de situatie nauwgezet op en houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte.
Wij danken u alvast voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten
Directie KTA Brugge

Update 3: Het Coronavirus
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders absoluut zelf niet in
opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen
afwezigheden geregistreerd.
Mogen wij u vragen om onderstaand formulier in te vullen voor zaterdag 14 maart om 18u00 zodat we weten hoeveel leerlingen
we vanaf maandag kunnen verwachten:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6keuuqYvybDj5Ep…/viewform
Leerlingen die ziek zijn, moeten thuis blijven. Leerlingen die ziektesymptomen vertonen op school zullen naar huis worden
gestuurd.

Update 4: Het Coronavirus
Beste ouder, voogd
Beste leerling
In navolging van de verscherpte maatregelen van de overheid om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,
gaan wij als school ook een stapje verder in het werken van thuis uit.
Aangezien wij niet langer leerlingen hebben die gebruik wensen te maken van de noodopvang betekent dit
dat het schoolgebouw niet langer open is.

Wij bieden de leerlingen nog de mogelijkheid om deze week op donderdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag langs te komen
om cursussen of ander materiaal op te halen.
Hebt u vragen of bezorgdheden, dan kunt u ons steeds bereiken.
Dit bij voorkeur via smartschool of via info@ktabrugge.be. Bij hoogdringendheid kunt u ook bellen naar het nummer 0474 27
65 43.
We wensen u en uw familie toe dat jullie gezond mogen blijven en hopelijk tot snel.
Directie KTA Brugge

Update 7: Het Coronavirus
Beste ouder, voogd
Beste leerling
De afgelopen 3 weken waren intens. We werden plots geconfronteerd met een enorme uitdaging: hoe krijgen we 1650
leerlingen over de eindmeet als we niet op school mogen zijn? De oplossing moest bovendien ook meteen komen!
Er waren veel vragen en bezorgdheden, ook bij ons. We deden ons best om steeds een antwoord te formuleren, niettemin
moeten wij als school ook wachten op de richtlijnen van de overheid. Wij kunnen jullie namelijk geen informatie geven die we
zelf niet gekregen hebben.
We hebben in deze periode goed naar iedereen geluisterd, heel veel mensen persoonlijk een antwoordje bezorgd,
geprobeerd om zo goed mogelijk te communiceren en er te zijn voor de leerlingen. Geen evidente zaak, maar we mogen al bij
al zeggen dat iedereen het fantastisch gedaan heeft en dat wij oprecht trots zijn op ons team en op onze
leerlingen! #samensterk
Zoals jullie via verschillende nieuwsberichten misschien al vernomen hebben, is ook de komende periode nog onzeker. We
beseffen heel goed dat jullie met vragen zitten, waarvan “Wat na de paasvakantie?” waarschijnlijk het luidst klinkt. Ook wij
weten nog niet welke beslissing er zal vallen en wachten noodgedwongen verdere richtlijnen van de overheid af.
Om jullie een zo goed mogelijk antwoord te bieden op de huidige stand van zaken, geven we daarom graag hieronder de twee
mogelijke opties mee, alsook antwoorden op enkele veelgestelde vragen.
• Optie 1 - heropstart na de paasvakantie:
Na de paasvakantie volgt een overgangsperiode, waarbij we geleidelijk aan de lessen terug heropstarten op school. Dit
betekent dat niet alle lessen meteen op 20 april terug van start zullen gaan, maar wel gradueel opgebouwd zullen worden (bv.
volgens graad, volgens BaO, SO, …). We zullen hierin de richtlijnen van de overheid en de scholengroep dienen te
respecteren.
• Optie 2 - pre-teaching (op dit moment het meest waarschijnlijk):
De maatregelen worden verlengd. In dit geval zullen de scholen aan 'pre-teaching' doen, wat betekent dat nieuwe leerstof
vanop afstand zal aangeboden worden. Bij terugkeer op school zal die leerstof dan kort herhaald worden. Meer informatie over
de uiteindelijke keuze van de overheid en de aanpak van onze school zal later apart gecommuniceerd worden.
Enkele veelgestelde vragen:
- Moeten de leerlingen schoolwerk doen in de paasvakantie?
Vakantie is vakantie! Als je om de een of andere reden nog taken af te werken hebt, dan mag je die natuurlijk nog indienen.
Houd er echter rekening mee dat ook jouw leerkrachten vakantie hebben, en dus niet altijd meteen zullen/kunnen antwoorden.
- Wat wordt er van de leerlingen verwacht op 20 april?
Het is belangrijk om ook in de vakantie af en toe smartschool te raadplegen. Van zodra de overheid een beslissing heeft
genomen, zullen we als school communiceren over hoe we verdergaan.
- Gaan de opendeurdagen door?
De geplande opendeurdagen in april zullen ‘digitaal’ doorgaan. Check zeker onze website, onze Facebook-pagina of onze
Instagram-account! Als de omstandigheden het toelaten, willen we later wel nog een echte opendeur inplannen en dit op
woensdag 20 mei 2020. Meer info hierover volgt later.

- Wat met de GIP?
Een theoretische GIP kan verdergezet worden. Bij een praktische GIP ligt dit natuurlijk moeilijker. Indien deze GIP niet kan
doorgaan, zal er gequoteerd worden op het proces.
- Wat met de GWP's?
Momenteel is het nog te vroeg om alle ingeplande GWP’s te annuleren. Wij wachten hier verdere richtlijnen vanuit de
scholengroep af. Ook doen wij er alles aan om de gemaakte kosten voor de GWP’s, die wel reeds werden geannuleerd, te
recupereren.
Opm: Wij vernamen gisteren via de pers dat alle meerdaagse uitstappen tot einde schooljaar zouden afgelast worden. Dit
werd echter nog niet officieel bevestigd. Van zodra dit het geval is, zullen wij opnieuw communiceren.
Tot slot begrijpen wij dat er ongetwijfeld nog veel vragen zijn die jullie bezighouden (denk maar aan de praktische uitwerking
van de mogelijke pre-teaching, de examens, de evaluaties, de deliberaties …). Wij kunnen op dit moment echter nog niet op
alle vragen een antwoord bieden, daar wij zelf afhankelijk zijn van verdere richtlijnen. We zullen wel steeds op zoek gaan naar
antwoorden en communiceren van zodra mogelijk.
Houd het veilig en gezond en geniet van een fijne vakantie “in je kot”!
Met vriendelijke groeten
De directie KTA Brugge

Update 8: Het Coronavirus
Beste ouder, voogd
Beste leerling
Hopelijk is iedereen nog gezond en wel, en hebben jullie ondanks de coronamaatregelen - samen met het gezin - wat kunnen
genieten van de zonnige en hopelijk wat rustigere dagen.
Zoals we een beetje verwacht hadden, heeft de overheid beslist om de maatregelen te verlengen tot 3 mei. We begrijpen dat
dit opnieuw heel wat vragen en bezorgdheden oproept en willen daarom zo goed en duidelijk mogelijk communiceren over wat
er nu staat te gebeuren.
De richtlijnen van de overheid:
• De komende twee weken zullen er nog geen lessen doorgaan op school.
• Over de heropstart zullen we op korte termijn richtlijnen van de overheid krijgen. De veiligheid, gezondheid en het
welbevinden van onze leerlingen en ons personeel zal in die beslissing te allen tijde voorop staan.
Concreet, wat na de paasvakantie?
• De klastitularis zal in het begin van de week contact nemen met de ganse klas om wat extra duiding te geven, naar iedereen
te luisteren en eventuele problemen in kaart te brengen.
• Op maandag en dinsdag 20 & 21/04 voorzien we een inloopperiode. Vanaf woensdag 22/04 en dit tot en met donderdag
30/04 krijgen de leerlingen vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden. We noemen dit ‘pre-teaching’.
Pre-teaching betekent dat de leerlingen de essentiële leerstof in eerste instantie op afstand verwerven en dat de leraar de
leerstof nadien herhaalt eenmaal we terug op school zijn. Het is de bedoeling dat de leerlingen gedurende een paar uur per
dag zelfstandig werken en zeker niet de bedoeling dat de ouders de rol van de leraar overnemen.
• Pre-teaching kan op verschillende manieren worden aangebracht: door middel van live sessies, instructiefilmpjes, online
cursusmateriaal, boek, oefeningen maken, teksten lezen, samenvattingen maken… De betrokken leerkrachten zullen hier
telkens de nodige informatie bezorgen op welke manier de leerstof-overdracht zal gebeuren.
• De leerkrachten hebben in overleg met hun vakgroep bepaald welke leerstof nog moet gegeven worden. We hebben hierbij
rekening gehouden met de richtlijnen van de overheid, de uitzonderlijke situatie, de omstandigheden van thuiswerkende
ouders of ouders die nog buitenshuis gaan werken, een gebrek aan of onvoldoende digitale middelen, ... Belangrijk hier is dat
we willen meegeven dat we ons allereerst focussen op de leerstof die essentieel is om het volgende schooljaar te kunnen
aanvatten of om een eindjaar met de vereiste bagage te kunnen afronden. Het is geenszins de bedoeling om onze leerlingen
nog te overladen met een hoeveelheid leerstof die niet meer te verwerken valt.
Het volume van opdrachten, lessen, instructiemomenten, … zal beperkt blijven tot maximum 4 uur gemiddeld per dag zoals de
overheid dit ook van ons vraagt. We willen het voor iedereen haalbaar en vooral ook realistisch houden.

• Het gewone lessenrooster vervalt en wordt vervangen door een weekrooster, dat maandag digitaal aan de leerlingen wordt
bezorgd via smartschool. De vakken worden gespreid over de verschillende weken en de leerstof wordt gedoseerd.
• In de digitale schoolagenda zal het overzicht staan van alle lessen, opdrachten, taken en toetsen. Voor de eerste week na de
paasvakantie zullen de leerlingen op dinsdag 21 april hun opdrachten ontvangen. Daarna zal dit telkens op de vrijdag
voorafgaand aan de nieuwe lesweek te vinden zijn in hun digitale agenda (dus opdrachten voor de week erop) en dit zolang de
coronamaatregelen nog van kracht zijn.
• De deadline voor het indienen van de pre-teachingopdrachten zal telkens op vrijdag om 16u35u vallen. (Eenmalig op
donderdag 30/04 aangezien vrijdag 01/05 een vrije dag is).
• In de periode voor de paasvakantie hebben de leerlingen hard gewerkt aan de remediërende taken en opdrachten die de
leerkrachten hebben opgesteld. Door de uitzonderlijke situatie, is het belangrijk dat we de leerlingen op het einde van het jaar
correct kunnen evalueren. Daarom is het quoteren van een aantal van die taken nodig om een correct beeld te kunnen
bepalen.
De leerkrachten hebben in overleg bepaald welke taken cruciaal zijn. In de agenda zullen jullie deze taken kunnen terugvinden.
Wie de taken reeds gemaakt heeft, kan gewoon indienen (of heeft dat misschien al gedaan) en krijgt punten. Wie de taken
nog niet gemaakt heeft, krijgt de kans om die alsnog te maken. De deadline hiervoor is 30/04. De communicatie over welke
opdrachten nog ingediend dienen te worden, zal eveneens via de digitale schoolagenda gebeuren.
• Indien je thuis niet over een device beschikt om de lessen te kunnen volgen of schoolwerk voor te bereiden, kan je via je
klastitularis, opvoeder of coach een aanvraag indienen om een Chromebook van school te lenen. Wacht hier niet mee, geef zo
vlug mogelijk een seintje. Minister Weyts heeft ook de belofte gedaan om bepaalde gezinnen te ondersteunen met gratis
laptops. Wij wachten hiervoor op verdere informatie.
• Op maandag en dinsdag 20 & 21/04 kunnen jullie vrijblijvend tussen 9u en 15u jullie boeken/cursussen op school komen
ophalen. Meld je eerst aan aan het onthaal, want we respecteren natuurlijk de social distancing. Wie niet naar school kan
komen op de voorgestelde dagen neemt contact op met de opvoeder voor een andere afspraak.
• Vragen over de examens kunnen we voorlopig nog niet beantwoorden. We moeten hierbij de verdere evolutie en de
communicatie van de overheid afwachten.
We beseffen absoluut dat de huidige situatie niet evident is en een grote inspanning vraagt van jullie allemaal. We moeten hier
samen door en we zullen er het beste van maken.
We danken jullie alvast voor jullie inspanningen om samen met ons de pre-teaching periode tot een goed einde te brengen. Bij
vragen of onduidelijkheden, aarzel zeker niet om ons te contacteren!
Ondanks de bizarre omstandigheden hopen we dat onze leerlingen ook wat plezier zullen beleven aan het ontdekken van de
nieuwe digitale leermiddelen, want deze skills maken ons ongetwijfeld sterker voor de toekomst
#staysafe #staystrong #stayhome #samensterk
Met vriendelijke groeten
Directie KTA Brugge

Update 11: Het Coronavirus
Welkom terug ❤
Vanaf vrijdag 15 mei start onze school geleidelijk aan opnieuw op. Dit betekent dat sommige leerlingen terug naar school
mogen komen. We hechten hierbij erg veel belang aan ieders veiligheid, daarom moeten we enkele voorzorgsmaatregelen
respecteren. Wij hebben deze voor jullie vastgelegd in een filmpje! Mochten jullie vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons
te contacteren!
We kijken er super hard naar uit om jullie terug te ontvangen!

