Schoolreglement Bijlage 6

Afstandsonderwijs in IVV
We kiezen er als school bewust voor om meer in te zetten op (begeleid) zelfstandig en digitaal leren.
We kregen in onze bevraging van leerlingen, ouders en leerkrachten in juni 2020 veel positieve reacties
op ons afstandsonderwijs van vorig schooljaar. Via dat afstandsleren kunnen we onze leerlingen goed
voorbereiden op een snel veranderende wereld waarin zelfstandigheid, oplossingsgerichtheid,
creativiteit en flexibiliteit een steeds grotere rol zullen spelen. Het is belangrijk dat leerlingen zich deze
vaardigheden stap voor stap eigen kunnen maken. We bereiden hen hierop voor in de lessen en ze
oefenen dit thuis.
De leerlingen van het 4de jaar krijgen een halve dag per week afstandsonderwijs. Voor de leerlingen
van het 5de, 6de en 7de jaar (behalve KD, VZD en VHO) wordt een volledige dag voorzien. Deze
(halve) dagen worden vast ingeroosterd.
De lesuren afstandsonderwijs thuis vervangen de uren in de klas en de leerstofonderdelen die anders in
de klas worden behandeld. De leerlingen zullen voor deze vakken dus ook nog huistaken en
voorbereidingen moeten maken buiten deze lesuren.
Opdrachten of toetsen die thuis gemaakt worden, tellen mee als evaluaties. Ze worden geregistreerd in
het rapport.
Er worden afspraken gemaakt met elke klas wat er van hen verwacht wordt. (bv. live
instructiemomenten, taken en opdrachten), hoe en wanneer ze taken en opdrachten indienen en hoe ze
hulp kunnen inroepen indien nodig. Alle communicatie vertrekt via Smartschool, in de digitale
schoolagenda. Deadlines dienen gerespecteerd te worden. Die halve of volledige dag is echte werktijd
voor school.
De aanwezigheid van leerlingen zal ook op die dag officieel geregistreerd worden. Afwezigheden
moeten op dezelfde manier gewettigd worden als bij contactonderwijs op school.
Net zoals vorig schooljaar willen we de leerlingen die dat nodig hebben de kans geven om op school
zelfstandig te werken. Je neemt hiervoor contact op met je klastitularis. Het is ook mogelijk dat je hier
hier door onze leerlingenbegeleiding voor wordt gecontacteerd.

