Beste ouder(s)
We hopen dat alles goed gaat met jullie. Hier lonkt de paasvakantie. We kunnen het tweede trimester niet
gezamenlijk afsluiten en dat voelt vreemd aan. Toch laten we de moed niet zakken. Het is fijn te mogen zeggen
dat het met de zieke collega's goed gaat, al vraagt het herstel bij sommigen veel tijd en geduld. Gelukkig is dit
een kwaliteit van mensen in onderwijs.
Zoals eerder gezegd, voorzien we tijdens de vakantie zelf opvang voor kinderen van ouders die in cruciale
sectoren werken en voor kinderen in kwetsbare situaties. We zijn niet ingegaan op het aanbod van de Stad
Gent. De meeste kinderen voor wie we opvang verzorgen, zijn nog vrij jong. We willen hen niet nog eens in
‘vreemde’ handen geven op een locatie die ze ook niet kennen. We maakten als team een bewuste keuze om de
regie in eigen handen te houden. Wie nog opvang nodig heeft, kan mij contacteren via e-mail
(directie@spgent.be).
De komende twee weken mogen de kinderen echt wel vakantie nemen. Die hebben ze ook nu zeker verdiend! Ze
hoeven niet met schoolse taken bezig te zijn (tenzij ze er écht zin in hebben natuurlijk).
Voor de periode na de paasvakantie bereiden wij ons voor op verschillende scenario’s. We wachten, net als jullie,
op richtlijnen van de Overheid. In ieder geval zijn de leerkrachten momenteel bezig met het bekijken van de
doelen en inhouden die nog zouden moeten aangeboden worden dit schooljaar. Zij zullen deze kiezen die van
essentieel belang zijn om verder te kunnen in het volgende schooljaar. De tijd die we in juni hebben, zullen we dit
schooljaar niet zozeer gebruiken om te herhalen en eindtoetsen te geven maar om nog belangrijke, nieuwe zaken
aan te bieden en kort te toetsen/evalueren. We kijken ook al verder vooruit, naar het nieuwe schooljaar. De
leerkrachten zullen in juni aan elkaar doorgeven wat ze wel en niet hebben kunnen aanbieden aan de kinderen.
Vanuit die overdracht zullen er in de maand september ook nog nieuwe zaken kunnen opgenomen en ingeoefend
worden.
Als we na de paasvakantie niet mogen starten met de kinderen, zullen wij op maandag 20 april toch eens met de
verschillende teams ‘op veilige afstand’ samenzitten om te kijken hoe we via afstandsleren nieuwe leerstof kunnen
en zullen aanbieden. We brengen jullie dan zo snel mogelijk op de hoogte. Alvast bedankt om even geduld te
oefenen. Je hoort nog van ons!
Als de kinderen terug naar school mogen komen, zullen wij ook voldoende aandacht besteden aan het hele
corona-verhaal en wat dit met hen gedaan heeft. We mogen niet vergeten dat kinderen heel deze situatie ook
moeten verwerken. We zullen hen helpen om hun gedachten en gevoelens voldoende te uiten. Ook die zorg voor
de kinderen vinden we belangrijk vooraleer we met leerstof aan de slag gaan.
We maken van de gelegenheid gebruik om jullie een dikke proficiat te wensen. Naast de veranderingen in jullie
eigen (werk)omgeving, hebben jullie mooie dingen met de kinderen gedaan. We zijn er ons van bewust dat dit
niet altijd makkelijk was.
Verder wensen we jullie voor de komende tijd alle goeds toe, in de eerste plaats een goede gezondheid. Ook een
zalig Pasen. Wij kijken er naar uit om jullie allen terug te zien!
met vriendelijke groeten, namens het hele team
Ann Meirlaen
directeur

