April 2020
Beste ouders
Half maart werden de gevolgen van de coronapandemie opeens heel voel- en tastbaar.
Een tijd van vragen, zoeken, creativiteit, solidariteit, flexibel zijn, probleemoplossend werken, … brak
aan. Wat we al even zagen aankomen is nu bevestigd, de lessen zullen nog langer geschorst worden.
Vanaf dag 1 zijn al onze leerkrachten beginnen nadenken hoe ze het beste in uw zoon of dochter
kunnen blijven boven halen, maar dan op afstand.
Wij, de directies, zijn zeer dankbaar voor de mooie initiatieven die we zien verrijzen, de creativiteit
en vindingrijkheid, de betrokkenheid en gedrevenheid van al onze leerkrachten. Zelfs in deze
moeilijke tijden kunnen we steeds op hen blijven rekenen.
Een nieuwe uitdaging staat nu voor de deur. Door de verlenging van de maatregelen wordt er ook
gevraagd om nieuwe leerstof aan te bieden. Een zin die rap is uitgesproken maar de nodige
vraagtekens oproept bij alle betrokken partijen.
Binnen KOHa gaan we als volgt te werk om de juiste keuzes te maken. Onze leerplannen vormen de
basis voor onze beslissingen. Elke leerkracht bestudeert niet alleen nog eens extra de
leerplandoelstellingen die betrekking hebben op hun eigen leerjaar maar overleggen daarnaast ook
met collega’s van parallelklassen en hogere leerjaren. Voor het zesde leerjaar wil dit zeggen dat er
overleg zal zijn tussen de leerkrachten zesde leerjaar en de leerkrachten van KOHa Heilig Hart.
Het samenleggen van deze informatie geeft een duidelijk beeld van wat kan dit schooljaar en hoe we
niet geziene leerstof kunnen herverdelen in de volgende leerjaren.
De leerstof die we zullen aanbieden is dus weloverwogen gekozen met zowel het leerplan als de
omstandigheden in ons achterhoofd. De aanpak is afhankelijk van leerjaar, leerlingen en leerkrachten
en zal door de klasleerkrachten gecommuniceerd worden. Wij vragen niet aan jullie ouders om deze
leerstof aan jullie zoon of dochter te onderwijzen. Wij vragen enkel jullie hulp bij het aanbieden van
structuur, morele steun en aanmoediging. Voor inhoudelijke ondersteuning en vragen kunnen jullie
steeds terecht bij de leerkrachten die digitaal bereikbaar zijn voor al uw vragen.
Tot slot willen wij jullie, ouders, nog eens expliciet oprecht bedanken voor het vertrouwen in onze
school en onze leerkrachten. We zijn zeer erkentelijk voor de positieve feedback die we mogen
ontvangen. Dit is een hart onder de riem voor ieder van ons.

Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder.
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