Samenvatting beslissingen per graad / entiteit hervatting
lessen op 16 november 2020 na de herfstonderbreking
Aan de ouder(s), verantwoordelijke(n) en/of voogd(en)
van en aan de leerlingen van zowel de deeltijdse als de
voltijdse entiteit

Sint-Pieters-Woluwe, 11 november 2020

EERSTE GRAAD A en OK (vroegere b-stroom)
-

Met uitzondering van het einduur op maandag en vrijdag, met name 14.30u. in plaats van
16.20u., blijft het rooster en het lesverloop stabiel.
Wijzigingen m.b.t. het dagverloop worden intern gecommuniceerd.
Leerlingen die verplicht naar het studielab moeten komen, worden door de titularis en in
overleg met de leerlingbegeleiding op vrijdag 13 november geïnformeerd.

Praktisch:
-

Lunchpauze in de klas.
Leraren hebben de mogelijkheid om meerdere pauzes te voorzien, al naargelang de
dynamiek in de klas.
Voormiddagpauze wordt verlengd (10.10u. – 10.30u.).
Leerlingenstroom toegang school, toegang en verlaten klas blijven stabiel.

TWEEDE EN DERDE GRAAD TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS
-

Het huidige rooster en de geldende afspraken blijven stabiel.
Er wordt een extra online lesdag ingeroosterd op donderdag.
Lestijden van 50 minuten.

Praktisch:
-

Leerlingen tweede graad hebben de mogelijkheid om tijdens de middag de school te
verlaten, mits toestemming van de ouders en/of anderen.
Pauzes blijven stabiel.
Wat de online lestijd betreft, behoort het tot de autonomie van de leraar om de online les al
dan niet te fragmenteren.

TWEEDE GRAAD BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS
-

Het huidige rooster blijft stabiel, eveneens het online leren.
De praktijkcomponent op de school wordt herleid tot maximum zes uur en eindigt om
14.30u.
Leerlingen waarvoor het noodzakelijk is om het online leren op de school te volgen, worden
geïnformeerd door de titularis in overleg met de leerlingbegeleiding op vrijdag 13 november.
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Praktisch:
-

Leraren bepalen het tijdstip van de pauze, al naargelang de dynamiek van de klas en het
moment.
Bij voorkeur niet om 10.10u. om niet te interfereren met het TSO en de andere leerlingen
BSO.
Leerlingen mogen tijdens de middagpauze de school verlaten mits schriftelijke toestemming.
Regeling pauzes geldt enkel tijdens de praktijkdagen, niet op de dagen met de algemene
vakken.
Leerlingen blijven ook tijdens de pauze in hun klasbubbel.

DERDE GRAAD BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS
-

Contractuele afspraken m.b.t de werkplek (duaal, werkplekleren) blijven van kracht.
Veiligheid- en hygiënemaatregelen op de werkplek zijn sturend en worden gerespecteerd.
Trajectbegeleiders contacteren werkgevers om na te gaan of leerlingen aan de slag (kunnen)
blijven.
Voor de leerlingen die niet aan de slag kunnen blijven, wordt in overleg met de
trajectbegeleider en de werkgever bekeken of een opdracht meegegeven kan worden.
Praktijkdag op de school wordt herleid tot maximum zes uur (14.30u.).
Leerlingen volgen hun algemene vakken op de school.
Voor de leerlingen van het zevende jaar, al dan niet duaal eindigt de lesdag algemene vakken
om 16.20u.
De praktijkdag voor de leerlingen in een duaal traject eindigt eveneens om 14.30u., met
uitzondering van de leerlingen in een opleiding HORECA. Daar is de mogelijkheid voorzien om
de les te spreiden tot 16.20u.

Praktisch:
-

Leraren bepalen het tijdstip van de pauze, al naargelang de dynamiek van de klas en het
moment.
Bij voorkeur niet om 10.10u. om niet te interfereren met het TSO en de andere leerlingen
BSO.
Regeling pauzes geldt enkel tijdens de praktijkdagen, niet op de dagen met de algemene
vakken.
Leerlingen blijven tijdens de pauze in hun klasbubbel.

DEELTIJDSE ENTITEIT – ALGEMENE VORMING
-

Lestijd algemene vorming wordt herleid tot maximum drieëneenhalf uur.
Per dagdeel (voor – of namiddag) hebben twee bubbels les, naar analogie met de situatie
tijdens de lockdown. Huidige bubbels blijven behouden.

Maandag

Dinsdag

VM (8.30u.-12.00u.)
Bubbel Ine / Anja
3e graad Lien
VM
Aytül / Katrien

NM (13.00u.-16.30u.)
Bubbel Aytül / Stefania
NM
Ine / Anja
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Donderdag

Vrijdag

VM
Sjoerd / Stefania
3e graad Lien
VM
Sien / Stefania
3e graad Lien / Katrien

NM
Sien / Tina
NM
Ine / Aytül

Praktisch:
-

Leraren bepalen zelf de pauzes al naargelang de dynamiek in de klas.
Leerlingen vertrekken op de middag naar huis (met een instructie zelfstandig werk).
Leerlingen blijven tijdens de pauze in hun bubbel.
Leerlingen worden geïnformeerd door de trajectbegeleider.

DEELTIJDSE ENTITEIT – VOLTIJDS CURRICULUM ZONDER OAO
-

De leerlingen volgen de afspraken zoals geldend voor de algemene vorming en volgen les bij
Tina Vernimmen.

DEELTIJDSE ENTITEIT – BEROEPSGERICHTE VORMING
-

-

De beroepsgerichte vorming voor de leerlingen wordt herleid tot maximum zes uur per dag
(praktijkdag) (14.30u.) met uitzondering voor de leerlingen in de opleiding
keukenmedewerker/hulpkok, waar de praktijklessen gespreid kunnen blijven tot 16.20u.
Leerlingen starten om 08.30u. en eindigen om 12.30u.

Praktisch:
-

Leraren bepalen zelf de pauzes al naargelang de dynamiek in de klas.
Leerlingen blijven tijdens de pauze in hun bubbel.
Leerlingen worden geïnformeerd door de trajectbegeleiding.
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