AFSTANDSONDERWIJS BIJ (PREVENTIEVE) QUARANTAINE

Engagementsverklaring
Voor de kinderen die wegens verplichte (preventieve) quarantaine in het kader van het coronavirus niet
naar school kunnen komen, starten we afstandsonderwijs via internet op. Om dit zo goed als mogelijk te
laten verlopen gaan de school, de ouders en de leerling een engagement aan waarin volgende
voorwaarden cruciaal zijn voor het welslagen van het afstandsonderwijs:
1. De school voorziet degelijke en kwaliteitsvolle randvoorwaarden op school (internet,
laptopsysteem…) voor de leerkracht. De ouders voorzien deze degelijke en kwaliteitsvolle
randvoorwaarden thuis. De meeste zekerheid heb je met een internetverbinding via kabel.
2. De privacy van de leerkracht, leerling en medeleerlingen wordt ten alle tijden gerespecteerd.
Dit betekent dat er geen video-opnames of foto’s worden gemaakt van het lesgebeuren. De ouders
gaan via deze weg ook een verbintenis aan dat ze eventuele informatie die ze krijgen vanuit het
klasgebeuren (over andere leerlingen), discreet behandelen.
3. De kostbare onderwijstijd van alle kinderen wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Concreet
betekent dit dat we, bij eventuele technische of praktische problemen, geen tijd willen verliezen
voor de kinderen die in de klas zitten. Indien het gaat om een probleem bij de school, kijken we
om dit zo snel mogelijk op te lossen. Indien het gaat om een probleem bij het kind thuis, kijken de
ouders om dit zo snel mogelijk op te lossen.
4. De leerling beschikt over een rustige werkomgeving met weinig achtergrondlawaai en (zoals
hierboven reeds vermeld) een goede internetverbinding. Het is sterk aangewezen ) om je kind te
voorzien van een koptelefoon met microfoon. Op die manier hoort je kind alles goed en is het
duidelijk verstaanbaar in de klas.
5. De school voorziet de cognitieve begeleiding van de leerling die het afstandsonderwijs volgt. De
ouders voorzien de nodige ondersteuning op vlak van werkhouding. Dit betekent concreet dat
er af en toe gekeken wordt of het kind geconcentreerd aan de slag is, dat het nodige materiaal
vooraf klaarligt, dat het kind op tijd de lessen volgt…
De ouders, het kind en de school verbinden zich tot bovenstaande voorwaarden in functie van het
welslagen en goed verloop van het afstandsonderwijs via internet.
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