
 

 

Waregem, 2020-04-16 

 

Preteaching – contouren en afspraken 

 

 

Geachte ouders 
Beste leerlingen 
 
Iedereen -ook jullie, daar zijn we van overtuigd- snakt ernaar om stilaan de normale ‘onderwijsdraad’ 

weer op te nemen. Gisteren heeft de Nationale Veiligheidsraad echter beslist dat de huidige anticorona-

maatregelen zeker nog tot en met 3 mei blijven doorlopen. Ook de lessen blijven na de paasvakantie 

voorlopig opgeschort. 

Dit wil zeggen dat de scholen moeten overschakelen naar het systeem van ‘preteaching’. Het grote 

verschil met de weken voor de paasvakantie is dat er toen geen nieuwe leerstof gegeven mocht worden; 

dit zal straks wel het geval zijn. 

Met het directieteam hebben we de afgelopen dagen geprobeerd om die preteaching concrete vorm te 

geven. Wij hebben ons voor deze oefening uiteraard gebaseerd op de principes rond preteaching die 

ons door de overheid en door onze koepel zijn meegegeven.  

 Preteaching is teaching, d.w.z. we focussen op het leren, niet op het evalueren. 

 Leraren bieden hun leerlingen enkel essentiële leerstof aan.  

 We respecteren de afspraak dat leerlingen maximaal 4 klokuren per dag met schoolse 

opdrachten bezig mogen zijn. Zo komen zij tot een leertijd van ongeveer de helft van de 

werkelijke leertijd in de klas. 

 

 

Afbakening van de vakken 

We hebben er, in elk geval voor de 2 weken die komen, voor gekozen om per studierichting enkel aan 

de slag te gaan met wat we de profiel- en majorvakken zouden kunnen noemen. Mochten de lessen ook 

in de maand mei niet hervat mogen worden, dan zullen we dit schema herzien zodat ook tijd en ruimte 

voorzien wordt voor andere vakken. Het overzicht gaat als volgt. 



1A Ndl, Fra, wisk, Eng 

1A focus Latijn Ndl, Fra, wisk, Eng, Latijn 

2e Moderne Ndl, Fra, wisk, Eng, WW 

2e Latijn Ndl, Fra, wisk, Eng, Latijn 

2e Grieks-Latijn Ndl, Fra, wisk, Eng, Latijn, Grieks 

2e Handel Ndl, Fra, wisk, Eng, handel, dactylo 

  

2e gr Eco Ndl, Fra, Eng, wisk, eco 

2e gr Wet Ndl, Fra, Eng, wisk, wet (wet = biologie, fysica en chemie)  

2e gr Lat Ndl, Fra, Eng, wisk, Latijn 

2e gr Grieks-Latijn Idem + Grieks 

2e gr Handel Ndl, Fra, Eng, wisk, BEC 

2e gr Handel-Talen Ndl, Fra, Eng, Dui, BEC 

  

3e gr Eco-Mod. Talen Ndl, Fra, Eng, Dui, eco, wisk 

3e gr Eco-Wiskunde Ndl, Fra, Eng, wisk, eco 

3e gr Eco-Wetensch. Ndl, Fra, Eng, wisk, eco, wet (wet = biologie, fysica en chemie) 

3e gr Grieks-Latijn Ndl, Fra, Eng, Latijn, Grieks, wisk 

3e gr Latijn-Talen Ndl, Fra, Eng, Dui, Latijn, wisk 

3e gr Latijn-Wetensch. Ndl, Fra, Eng, Latijn, wisk, wet (wet = biologie, fysica en chemie)
 

3e gr Latijn-Wiskunde Ndl, Fra, Eng, Latijn, wisk 

3e gr Talen-Wetensch. Ndl, Fra, Eng, Dui, wisk, wet (wet = biologie, fysica en chemie) 

3e gr Wet.-Wiskunde Ndl, Fra, Eng, wisk, wet (wet = biologie, fysica en chemie) 

 vr lln 3e gr WW met Grieks: idem + Grieks 

 vr lln 3e gr WW met Informatica: idem + Informatica 

3e gr BI Ndl, Fra, Eng, wisk, TIN, BEC 

3e gr Handel Ndl, Fra, Eng, Dui, wisk, BEC  

3e gr IN Ndl, Fra, Eng, wisk, TIN 

3e gr Secr.-Talen Ndl, Fra, Eng, Dui, Spaans (1u i.p.v. 2!), SEC, wisk 

 

 

Concrete afspraken n.a.v. de preteaching 

 Leraren die moeten preteachen bezorgen hun leerlingen de opdracht(en) voor de rest van de 

week op maandagvoormiddag tegen 10 uur. Het zijn de leerlingen zelf die de planning voor hun 

lesweek maken. 

 De onderwerpen van de opgegeven opdrachten worden genoteerd in de digitale agenda. Om 

leerlingen van de 1e graad te helpen bij de planning van hun werk, hebben we de leraren die les 

geven in die 1e graad expliciet gevraagd om de opdrachten te noteren op het tijdstip van het 

normale lesmoment. De uitgewerkte opdrachten, inclusief de instructie, worden in principe 

bezorgd via het platform Teams1. Omdat leerlingen van de 2e en de 3e graad in normale 

lesomstandigheden ook met andere platformen aan de slag zijn, kan dat voor die leerlingen ook 

via die platformen gebeuren. 

 Ondanks het feit dat we bij preteaching focussen op leren en niet op evalueren, kan het 

gebeuren dat leerlingen voor een bepaald vak toch iets moeten afgeven. De leerlingen krijgen 

                                                             
1 In een 2e bijlage bij deze mail vind je voor dit platform een uitgewerkte handleiding voor de leerling. 



daar een werkweek de tijd voor en moeten die opdracht dus op vrijdagnamiddag afgeven. In de 

opdracht zal sowieso duidelijk beschreven staan op welke manier hij ingediend moet worden. 

 Als leerlingen n.a.v. een opdracht extra uitleg nodig hebben, maken ze met de betrokken leraar 

een afspraak. Ze doen dit via mail of via Teams. Leraren zullen snel op deze afspraak reageren. 

 Bovendien zullen we tijdens de periode van preteaching een zorg- en een IT-permanentie 

voorzien zodat jullie tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur via het onthaal van de school 

(056 60 17 07) contact kunnen nemen met iemand van ons zorg- of IT-team. 

 Heeft jullie dochter of zoon nog cursusmateriaal in de locker of de studiebank zitten dat zij/hij 

nodig heeft om verder met de opdrachten aan de slag te gaan, dan kan je dit op school komen 

ophalen tijdens de openingsuren van het onthaal, m.n. van 8.25 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

We vragen jullie om niet zomaar naar de school te komen, maar om voorafgaand -ook in het 

kader van de te respecteren veiligheidsmaatregelen n.a.v. de coronacrisis- uw bezoek via het 

onthaal telefonisch vast te leggen.  

 We vinden het als school belangrijk om bij onze leerlingen de vinger aan de pols te houden. Ook 

voor hen zijn het immers bizarre tijden waar ze misschien niet altijd even goed mee om kunnen 

gaan. We horen graag hoe zij het stellen. In de loop van volgende week zullen zij dan ook door 

iemand van de school gecontacteerd worden voor een ‘hoe-gaat-het-met-jou-babbel’.  

 Wat is jouw rol als ouder bij deze preteaching? 

o Je hoeft als ouder in elk geval niet de rol van de leraar over te nemen. Blijkt jouw actieve 

betrokkenheid bij lesinstructies of opdrachten meer dan twee uur per week te zijn, trek 

dan zeker aan de alarmbel bij de klastitularis of de pedagogisch directeur van je dochter 

of zoon. 

o Beperk de tijd die je besteedt aan effectieve instructie of begeleiding. Voor de leerling  is 

het voldoende en meestal zelfs beter dat je als ouder -uiteraard als dat kan- gewoon in de 

buurt bent. Echt inhoudelijke hulp maakt je dochter of zoon vaak meer afhankelijk en het 

heeft voor bepaalde vakken zelfs soms een negatief effect op het zelfstandig vermogen om 

leerstof te verwerken. 

o Zeker voor onze jongste leerlingen is het belangrijk dat je met je kind(eren) een 

gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten opstelt. Zo verliest je dochter of 

zoon het leerritme niet. 

  

Inschrijvingen 

In normale omstandigheden zouden vanaf maandag 20 april de inschrijvingen starten voor het volgende 

schooljaar. Omdat de maatregelen om de coronacrisis tegen te gaan verlengd zijn, mogen we die 

inschrijvingen niet fysiek laten gebeuren. We zullen eerstdaags op onze website (www.collegewaregem.be) 

echter een digitaal formulier voorzien om toch al aan te melden. Geef deze boodschap gerust door aan 

familie, vrienden en/of kennissen waarvan je weet dat ze van plan waren om hun dochter of zoon bij ons te 

laten inschrijven. 

Op 25 en op 26 april zou ons infoweekend doorgegaan zijn. Corona gooit ook hier roet in het eten. Het 

spreekt voor zich dat we, los van de digitale inschrijvingsmogelijkheid die we vanaf maandag aanstaande 

on-line zetten, ook andere -hopelijke fysieke- ontmoetingsmomenten zullen voorzien om de school aan 

potentieel nieuwe leerlingen en hun ouders voor te stellen. Verdere info volgt. Hou in deze context straks 

ook onze Facebookpagina in de gaten! 

 

http://www.collegewaregem.be/


Opvang 

Voor de paasvakantie waren scholen verplicht om voor kinderen van ouders die tewerkgesteld zijn in 

cruciale sectoren (zorg, voeding, veiligheid) opvang te voorzien. Deze verplichting geldt ook voor de periode 

na de paasvakantie waarin de lessen geschorst zullen zijn. Mochten jullie hiervan gebruik moeten maken, 

wil dan via deze link jullie dochter of zoon aanmelden, graag al tegen morgenmiddag 12 uur. 

 

Bevraging van uit de scholengemeenschap 

Vlak voor de paasvakantie werden jullie vanuit de scholengemeenschap uitgenodigd om deel te nemen aan 

een bevraging die kort polste naar jullie ervaringen na iets meer dan 2 weken geschorste lessen. Afgelopen 

week kreeg ook onze campus de resultaten van die bevraging aangeleverd; resultaten die aantonen dat 

jullie, al bij al, deze coronatijd goed aanpakken. Als directieteam zijn wij niet alleen blij met het resultaat, 

maar ook met het feit dat jullie met zovelen op deze bevraging gereageerd hebben. Bijna 71% formuleerde 

een antwoord op de 4 gestelde vragen. Ook dit bewijst dat jullie het belangrijk vinden om verbinding te 

hebben met de school die jullie voor jullie kinderen gekozen hebben. 

Resultaten: 

Tijd dr dochter/zoon gespendeerd aan haar/zijn schoolwerk? 
(1=weinig / 2=voldoende / 3 = veel / 4 = heel veel) 

2,62 

De online instructies van de leraren? 
(1=niet goed / 2=min of meer goed / 3=goed / 4= heel goed) 

2,99 

Welbevinden van dochter/zoon? 
(1=niet goed / 2=min of meer goed / 3=goed / 4= heel goed) 

3,20 

Ouders voldoende geïnformeerd? 
(1=neen / 2=min of meer goed / 3=goed / 4= heel goed) 

2,99 

 

 

Tot slot 

Iedereen -wij, maar ook jullie, geachte ouders en beste leerlingen- snakt ernaar om snel weer de 

normale gang van zaken op te nemen. Dit kan nu jammer genoeg nog niet. Samen zullen we er ons 

echter doorheen slaan en straks komt de dag dat we deze nare periode achter ons zullen laten. 

Het directieteam van de Sint-Paulusschool campus College en bij uitbreiding het voltallige korps van de 

school, danken jullie voor ook de onderwijsinspanningen die jullie samen met ons nemen. En dat is 

goed, want samen staan we echt sterk !  

 

Met vriendelijke groet 

An De Bremme, Petra Depraetere, Geert Van Den Bossche, Philip Demuynck 
directieteam Sint-Paulusschool campus College 
 

https://forms.gle/m83WZdDgZoDMDQ7Y9

