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Corona: Paasvakantie 

Eerst willen we iedereen op school danken voor het vele geleverde werk de laatste 3 weken. Iedereen 

moest zich aanpassen.  

We zagen veel leerlingen die via smartschool taken en opdrachten maakten en inleverden. We 

kunnen ons inbeelden dat het niet altijd gemakkelijk is om thuis, in de slaapkamer of in de keuken, 

taken te maken. Ook voor ouders was het zeker geen gemakkelijke tijd.  

We willen zeker de leerkrachten danken. Zij hebben zich heel hard moeten aanpassen. Ook voor hen 

is veel nieuw. Vakken, uploadzones, smartschool live. Lesgeven vanachter een micro is niet simpel. 

Ze toonden zich erg geëngageerd voor hun vak en erg betrokken bij hun leerlingen.  

Het zijn vreemde en harde tijden, maar als we zo kunnen blijven samenwerken, komen we er zeker 

door. 

De Paasvakantie start nu. Er is helaas nog veel onduidelijkheid voor na het verlof. Niemand weet of 

we op maandag 20 april opnieuw kunnen starten. We houden de richtlijnen in het oog en beloven u 

een nieuwe brief woensdagavond 15 april. Tot dan! 
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Wat betekent dit voor SNI? 

We vragen dat leerlingen ons op de hoogte houden als ze ziek zijn of thuis met zieken in contact 

komen. Zo kunnen we de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. 

1 Lessen 

Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 april is er paasvakantie. Dat is voor iedereen een periode om uit 

te rusten.  

1.1 Taken en opdrachten 

Leerlingen krijgen tijdens de vakantie geen nieuwe taken meer, de lessen via smartschool live 

stoppen. 

Wie niet helemaal klaar was met de taken, kan zo nodig nog afwerken.  

Tijdens deze paasvakantie kan je natuurlijk ook het werk doen dat je in een gewone paasvakantie 

maakt: voorbereiding van toetsen meteen na de vakantie, remediëring met het oog op de examens, 

een boek dat je nog moest lezen, een grote taak, eindwerk of opdracht onderzoekscompetenties.  

1.2 Werken op school 

De school is gesloten tijdens de paasvakantie. Alleen voor lagere school en kleuters voorzien we 

opvang zoals de overheid vraagt. Je kan de leerkrachten en de directie via smartschool bereiken. Let 

wel: zij zullen hun post niet meer dagelijks nakijken. Ook zij hebben vakantie.  

Er is een initiatief gestart om laptops te bezorgen aan leerlingen die thuis over geen enkele computer 

beschikken. Wij hebben ons al aangemeld. Als je thuis echt geen enkele computer hebt waarop je 

schoolwerk kan maken, laat ons dan iets weten. Dan proberen wij jou een laptop te bezorgen. Je zal 

in alle geval wat geduld moeten hebben. De laptops zouden pas tegen het einde van de paasvakantie 

klaar zijn. 

Als je thuis geen goede internetverbinding hebt, bieden telenet en proximus gratis toegang tot hun 

publieke netwerken. Wij hebben daarvoor codes aangevraagd. Als je thuis geen internet hebt, laat ons 

dan iets weten.  

1.3 Werklast 

Tijdens de paasvakantie moet je voldoende rust nemen. Het is een moeilijke periode geweest en rust 

nemen is niet zo evident.  

Denk toch ook hieraan. De lessen zullen een keer opnieuw starten. Er zullen examens zijn. De 

paasvakantie is voor alle leerlingen altijd een vakantie waarin er ook gewerkt moet worden. Stel dat 

niet tot de laatste dag uit. Spreid je werk goed. 

2 Opvang 

Tijdens de paasvakantie kan de secundaire school geen opvang voorzien. 

3 Opendeurdag, infomomenten en oudercontact 

Aanmelden en inschrijven gaan verder via www.inschrijveninbrussel.be 

http://www.inschrijveninbrussel.be/


Het is nog niet duidelijk of de scholen na de paasvakantie zullen kunnen openen. Als dat 

kan, voorzien we een rapport en een oudercontact op donderdag 30 april van 16 tot 20 uur. 

We vragen u die datum al vrij te houden. Wij zullen proberen om dan ook informatie te geven 

over studiekeuze en deliberatie.  

4 Paasexamens 

De paasexamens van de eerste graad gaan niet door. Er komen alleen nog examens in juni. 

De deliberatie op het einde van het schooljaar zal daardoor niet veranderen. We tellen de 

punten van het examen van Pasen en het examen van juni altijd al samen tot één punt. 

Er zal dus meer leerstof zijn voor het eindexamen. Het is dus belangrijk om tijdens de lange 

periode thuis nu de leerstof van het tweede trimester goed te herhalen. 

5 Rapport, oudercontact en studiekeuze 

5.1 Rapport M5 

Het is nog niet duidelijk of de scholen na de paasvakantie zullen kunnen openen. Als dat kan, 

voorzien we een rapport op donderdag 30 april. Op dat rapport zullen ook nog de punten staan van de 

taken en testen tot de eerste week na de paasvakantie.  

5.2 Oudercontact 

Als dat mogelijk is, organiseren we een oudercontact op donderdag 30 april van 16 tot 20 uur. 

5.3 Studiekeuze 

Er komt een advies over studiekeuze in het eerste, tweede, vierde en zesde jaar. Je titularis 

zal je via smartschool vragen naar je voorlopige keuze. We vragen je om die snel door te 

geven. 

6 Welbevinden 

6.1 CLB 

Het CLB zet zijn dienstverlening verder, maar de geplande afspraken gaan niet door. Als je hulp nodig 

hebt, kan je de CLB medewerkers van de school via smartschool bereiken of bellen naar het nummer 

02 512 30 05.  

Het CLB bracht ons ook op de hoogte van dit extra aanbod:  

Door het coronavirus kunnen leerlingen voor een tijdje niet meer naar school. Misschien denk je dat 

het daardoor niet meer mogelijk is om bij het CLB van jouw school hulp te vragen. Gelukkig is dit niet 

zo! Elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding blijft bereikbaar voor jou en er is zelfs meer! 

Je kan ook via een chat terecht bij het CLB: de CLBch@t. Dit is volledig anoniem. Hiermee willen we 

jou en/of jouw ouder(s) maximaal ondersteunen. Iedereen kan hier terecht met al zijn/haar vragen! 

Misschien heb je wel vragen rond het coronavirus? Of heb je vragen bij je schoolloopbaan en hoe je 

moet studeren? Misschien voel je je even niet goed in je vel en wil je een gesprek? Aarzel dan zeker 

niet om te met de CLBch@t te chatten via de computer, tablet of gsm. Tijdens de openingsuren van 

de chat staan er medewerkers klaar om jouw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden of om met jou 

een gesprek te doen. 

Wanneer kan je terecht bij onze chat? 

De chat is gedurende deze periode open van maandag tot donderdag vanaf 14u tot 21u. Soms is er 

een wachtrij, maar de CLB medewerkers doen hun best om jou zo snel mogelijk te horen. 

Je vindt de chat terug via volgende link: www.clbchat.be. 

https://www.clbchat.be/
http://www.clbchat.be/


6.2 Leerlingenbegeleiding 

Natuurlijk is ook onze eigen leerlingenbegeleiding altijd bereikbaar. Zit je met vragen? Je kan mevr. 

Detandt of de directie een berichtje sturen. Als dat nodig is, kunnen we bellen met jou of je ouders. 

6.3 Andere hulp 

Op p. XX van je schoolagenda vind je nog andere kanalen (CAW, Awel, tele-onthaal...) die je kunnen 

helpen als jij of iemand uit je familie moeilijkheden ondervindt.  

7 Wat na de paasvakantie? 

7.1 Start van de lessen 

Het is nog niet duidelijk of de lessen na de paasvakantie kunnen starten. Dat hangt van de beslissing 

van de veiligheidsraad af. Wij volgen het nieuws. We brengen woensdagavond 15 april zeker een 

nieuwe nieuwsbrief uit. Hopelijk weten we dan al meer.  

7.2 Afgelaste activiteiten 

We hebben nog geen idee van de mogelijkheden na de paasvakantie om bal, free podium, 

vastenactie en andere extra murosactiviteiten te organiseren. Voor we daar een beslissing nemen, 

moet het eerst duidelijk zijn hoe de schoolkalender er uit zal zien in het derde trimester. 

7.3 Reizen 

Er zijn nog geen richtlijnen over reizen in de maand mei. We denken wel dat reizen naar het 

buitenland in mei zeer onwaarschijnlijk wordt. Alleen als alles helemaal veilig is, kunnen we gaan. We 

wachten daar op instructies van de overheid.  

We contacteren ook de reisbureaus. Als de reis niet doorgaat, doen wij al het mogelijke om ervoor te 

zorgen dat de voorschotten die u betaald heeft, worden terugbetaald. 

8 Wat kan je als ouder doen? 

De paasvakantie is een vakantie, en de leerlingen moeten wat kunnen rusten. Dat is niet 

gemakkelijk met de huidige maatregelen. Vergeet toch ook niet dat we het schooljaar goed 

moeten afwerken. Ook in een gewone paasvakantie moeten leerlingen wat werken. Dat moet 

dus ook in deze paasvakantie. Probeer daarom toch ook enige structuur in het leven van de 

kinderen te brengen. 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich 

grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.  

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-

spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus  

9 Meer informatie? 

 Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 

 Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

 Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

 

Vriendelijke groeten 

De directie 
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