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Afspraken code Oranje SMG vanaf 22 februari 2021
Beste leerling
Beste ouder

Omdat we nog niet uit de corona-gevarenzone zijn, wordt code oranje in het onderwijs ook na de
krokusvakantie gehandhaafd.
Hierbij vinden jullie de algemene en pedagogisch-didactische richtlijnen, die van kracht zijn vanaf
maandag 22 februari 2021 en behoudens nieuwe maatregelen van de overheid minstens gelden tot
aan de paasvakantie. De aanpak en afspraken op SMG blijven grotendeels gelijk aan het scenario van
voor de krokusvakantie.
We vragen jullie om deze afspraken strikt op te volgen.
Hoe wordt het onderwijs georganiseerd?

Wie komt er naar school?
We delen de klassen op in groepen:
-

Groep 1: 2de graad BSO

-

Groep 2: 2de graad TSO + 7de jaren

-

Groep 3: 5de + 6de jaren BSO en TSO

Groep 1 komt alle dagen naar school volgens hun normale lessenrooster.
Daarnaast wisselen groep 2 en groep 3 elkaar af:
-

Op maandag 22 februari komt groep 2 (+ groep 1) naar school volgens het normale
lessenrooster. Groep 3 volgt afstandsonderwijs.

-

Op dinsdag 23 februari komt groep 3 (+ groep 1) naar school volgens het normale
lessenrooster. Groep 2 volgt afstandsonderwijs.

Ook in de daaropvolgende weken wisselen groep 2 en groep 3 elkaar dagelijks af op school. Groep 1
is elke dag aanwezig.
Klassen worden dus niet gesplitst, het is belangrijk om de leerlingen met regelmaat naar school te
laten komen. Een volledig schema per klas is te vinden op Intradesk – Leerlingen en ouders –
Brieven 2020-2021 – Map 12022021CODEORANJEnakrokusvakantie.
Alle voorziene lessen – ook praktijklessen – gaan door wanneer je op school bent. Op dagen waarop
je thuis bent, voer je online leeractiviteiten uit (online lessen en/of taken). Concrete richtlijnen
hieromtrent vind je onderaan in dit document.
De lessen online of op school zijn verplicht. Aanwezigheden worden in de beide gevallen
geregistreerd!
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Hoe worden de korte pauzes georganiseerd?
Het is essentieel dat de verschillende groepen zo veel mogelijk uit elkaar worden gehouden. Groep 1
pauzeert in hun klasbubbel op de speelplaats aan de H-blok (kant jongenstoiletten). Groep 2 en 3
pauzeren in hun klasbubbel op de speelplaats aan de E-blok (kant meisjestoiletten).
Leerlingen lopen niet door elkaar op de speelplaats. Een toiletbezoek en handen reinigen blijven wel
mogelijk. Bij het belsignaal pikken de leerkrachten de klas op aan het voorziene klasnummer.

Hoe worden de middagpauzes georganiseerd?
Leerlingen van het derde jaar eten van 11.55 u. tot 12.15 u. in de refter in een gespreide opstelling
en op vaste plaatsen (dit zijn dezelfde als voor de krokusvakantie). Daarna zetten ze hun pauze
verder in hun klasbubbel aan hun kant van de speelplaats.
Leerlingen van het vierde jaar lunchen van 11.55 u. tot 12.15 u. in de sporthal in een gespreide
opstelling in hun klasbubbel. Daarna zetten ze hun pauze verder in hun klasbubbel aan hun kant van
de speelplaats.
Leerlingen van de derde graad eten buiten school tenzij ze zich inschreven om in te eten op school.
Deze leerlingen brengen het eerste deel van de middagpauze buiten door in hun klasbubbel en aan
hun kant van de speelplaats. Daarna lunchen ze in de refter vanaf 12.15 u. in een gespreide opstelling
en op vaste plaatsen (dit zijn dezelfde als voor de krokusvakantie).
Er wordt dit jaar geen soep aangeboden onder de middag.

Welke aandachtspunten gelden er aan de poort?
Je schoolt niet samen voor de poort. Je reinigt je handen bij het binnenkomen aan de voorziene
dispensers en draagt te allen tijde je mondmasker. Denk eraan dat Poort Pas na de eerste bel ’s
ochtends gesloten is tot het einde van de schooldag. We doen dit vanuit veiligheidsoverwegingen. De
leerlingen zullen dus ’s middags bij het buitengaan/binnenkomen telkens via poort zwembad moeten
gaan.

Welke hygiënebasisregels moeten er toegepast worden?
Je respecteert de voorziene basisregels i.v.m. handhygiëne, afstand houden (!), dragen van het
mondmasker (ALTIJD EN OVERAL!) en hoest-, nies- en snuithygiëne. Je zorgt ervoor dat je elke dag
een proper mondmasker draagt. Het hergebruiken van een mondmasker van de dag voordien dat
niet werd gereinigd, kan niet. Je hebt ook steeds minstens één reservemondmasker bij je.
Bij het binnenkomen van de klas maak je ook je werkplek proper. In de klas zullen de nodige
ventilatie en verluchting worden voorzien. Voorzie dus voldoende warme kledij.
We blijven uitdrukkelijk aandacht vragen voor het reinigen van de handen. Naast de eigen handgel
zijn er ook dispensers op de school aanwezig die dit mogelijk maken. Dit is bijzonder belangrijk om te
voorkomen dat je zelf of je medeleerlingen/ leraren ziek worden. Zowel bij het betreden, het
verlaten van de school/ het klaslokaal en na het toiletbezoek dient deze maatregel toegepast te
worden.
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Welke afspraken zijn er i.v.m. gebruik van schoolmaterialen?
Volg de instructies van je leerkrachten op i.v.m. het gebruik van materialen in de klas. Dat geldt ook
voor een praktijkles. Vermijd het doorgeven/ uitlenen van materialen.

Hoe wordt de infrastructuur op school gebruikt?
Je houdt je aan de vaste plaatsafspraken in het lokaal waarin je volgens je lessenrooster dient te
werken. Je wisselt dan ook zo weinig mogelijk van lokaal, tenzij de situatie er om vraagt bijv. voor een
praktijkles. Bij het binnenkomen van het lokaal, reinig je je werkplek zoals je dat ondertussen
gewoon bent. Ook voor alle ineters worden er vaste plaatsen voorzien. De leerlingen van graad 3
ontvingen een nieuwe oproep tot verlenging van hun inschrijving in de refter. De opvolging van deze
inschrijvingen zal aangepast worden aan hun reactie.

Wat doen we met groepsactiviteiten op school (vergaderingen, oudercontacten…)?
Activiteiten voor volwassenen verlopen maximaal contactloos. Enkel bijeenkomsten die essentieel
zijn voor het onderwijs kunnen met de nodige veiligheidsmaatregelen doorgaan.

Kunnen stages doorgaan?
Je stages kunnen doorgaan volgens de regels van toepassing op de onderneming. De afspraken
blijven dezelfde als deze in code geel. Een eventuele wijziging m.b.t. de stage wordt steeds
meegedeeld door de stagebegeleider.

Kunnen evaluaties doorgaan?
Evaluaties kunnen volgens de normale werking worden gepland. De concrete planning en afspraken
m.b.t. de evaluatieperiode van Pasen worden later gecommuniceerd.

Mogen er derden op school ontvangen worden?
De aanwezigheid van essentiële derden wordt beperkt. Indien ze toch nodig zijn, worden de nodige
veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Welke afspraken gelden er i.v.m. extra-murosactiviteiten?
Extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Uitzondering hierop zijn de observatie-activiteiten en de
praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding.

Welke afspraken gelden er i.v.m. LO-lessen?
De lessen lichamelijke opvoeding kunnen in beperkte mate doorgaan zoals dit ook voor de vakantie
het geval was.
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Hoe volg je de lessen in de aangepaste code oranje?

Ondersteunen van het leren
We blijven het leerproces maximaal ondersteunen. Op de dagen waarop je op school bent, volg je de
lessen volgens het normale lesrooster. Dat geldt ook voor de dagen waarop je thuis bent. Het
behouden van een schoolse regelmaat is belangrijk.
Je houdt op de dagen waarop je niet op school bent rekening met de volgende afspraken:
-

Alle info over de les is duidelijk terug te vinden in de digitale agenda op Smartschool bij het
lesonderwerp.
Bij de rubriek ‘taken en toetsen’ van de digitale agenda zal je leerkracht vermelden welke
oefeningen je moet maken en welke leerstof je moet studeren.
Op dagen waarop je afstandsonderwijs volgt, kan je leerkracht een livesessie organiseren (via
Smartschool Live of Teams) op het moment dat zijn/haar les normaal gezien plaats zou vinden.
Dit is dan duidelijk aangegeven in de Smartschoolagenda.

Afspraken
-

Indien je leerkracht een livesessie inplant, ben je verplicht aanwezig;
Je zet altijd je camera aan;
Je volgt de les alleen en geconcentreerd;
Je bent dus zichtbaar en werkt actief mee;
Tijdens een online les zijn ook de leefregels van toepassing die we op school hanteren (bijv.
gedrag, taalgebruik, stiptheid, gebruik smartphone, materiaalgebruik…).

Houd je je niet aan bovenstaande afspraken, wordt dit beschouwd als een overtreding van de
leefregels en kan er een gepaste sanctie worden opgelegd.

Communicatie
-

-

-

Het overzicht met dagen waarop je op school verwacht wordt en afstandsonderwijs volgt, vind
je (per jaar, per klas) op Smartschool – Intradesk – Leerlingen en ouders – Brieven2020-2021 –
12022021CODEORANJEnakrokusvakantie.
Je kijkt dagelijks de digitale agenda op Smartschool na. Daar kan je het lesonderwerp
terugvinden, samen met de betreffende pagina’s in je werkboek of cursus en de vermelding of er
een online Smartschool Live/ Teams moment is voorzien.
Je leerkracht zal met jou duidelijke afspraken maken over de mogelijkheid en het tijdstip om
concrete en gerichte vragen te stellen over de leerstof.
Bij de rubriek ‘taken en toetsen’ staat vermeld wat er precies van je wordt verwacht en tegen
wanneer.
Indien je thuis niet over een computer beschikt, neem je contact op met de adjunct-directeur
mevr. Van Tiggelen (greet.vantiggelen@kogeka.be).
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Evaluatie
Om het leerproces goed bij te houden, zullen er ook evaluaties doorgaan. De leerkracht bepaalt of
deze in de klas en/of online zullen doorgaan. De leerkracht bepaalt ook de mate waarin de resultaten
in rekening zullen worden gebracht. Hij/zij zal hierover duidelijk communiceren.

We wensen jullie een gezonde en vlotte verderzetting van de lessen!
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