Huidige maatregelen blijven
behouden (behalve voor week
van 8 februari)

De huidige maatregelen die gelden voor het secundair
onderwijs blijven grotendeels behouden. Dat betekent: eerste
graad 100% op school, de tweede/derde graad 50% op school
(op uitzondering van een aantal groepen).
Voor de week van 8 februari (week voor de krokusvakantie)
geldt een aparte regeling: dan blijven alle leerlingen van het
secundair (eerste, tweede en derde graad) thuis en krijgen
afstandsonderwijs. Enkel de leerlingen van OKAN komen dan
naar school.
Hieronder kan u lezen wat dit binnen kOsh precies betekent. De
regeling die we hier nu uitzetten geldt voor de maand februari.

Regeling voor kOsh 1 Ieperstraat (eerste graad)

Een overzicht voor de leerlingen van kOsh 1 – Ieperstraat:
Week van 1 februari
• Alle leerlingen komen 100% naar school.
Week van 8 februari
• Alle leerlingen blijven thuis en krijgen
afstandsonderwijs (zie verder).
Week van 15 februari
• Vakantieweek voor iedereen (krokusvakantie).
Week van 22 februari
• Alle leerlingen komen 100% naar school.
In de weken dat de leerlingen op school zijn zal de middagpauze
ingekort blijven van 12.05 tot 12.40 uur. Zo vermijden we dat
leerlingen tijdens de middagpauze te veel onderlinge contacten
kunnen hebben.
Het gevolg hiervan is ook dat de lessen zullen eindigen om
15.20 uur.

Regeling voor kOsh 23 Collegestraat (tweede/derde
graad)

Een overzicht voor de leerlingen van kOsh 23 – Collegestraat
Week van 1 februari
• Leerlingen van 3 ORA komen elke dag naar school.
• Leerlingen van de tweede graad (3de en 4de jaar – op
uitzondering van 3 ORA) komen naar school op
maandag, woensdag en vrijdag volgens het gewone

•

lessenrooster. Zij hebben afstandsonderwijs (thuis) op
dinsdag en donderdag.
Leerlingen van de derde graad (5de, 6de en 7de jaren)
komen naar school op dinsdag en donderdag en
hebben afstandsonderwijs op maandag, woensdag en
vrijdag.

Week van 8 februari
Alle leerlingen blijven thuis en krijgen afstandsonderwijs (zie
verder).
Week van 15 februari
Vakantieweek voor iedereen (krokusvakantie).
Week van 22 februari
• Leerlingen van 3 ORA komen elke dag naar school.
• Leerlingen van de tweede graad (3de en 4de jaar – op
uitzondering van 3 ORA) komen naar school op dinsdag
en donderdag. Zij hebben afstandsonderwijs (thuis) op
maandag, woensdag en vrijdag.
• Leerlingen van de derde graad (5de, 6de en 7de jaren)
komen naar school op maandag, woensdag en vrijdag.
Zij hebben afstandsonderwijs (thuis) op dinsdag en
donderdag.
Regeling voor kOsh 23 Scheppersstraat
(tweede/derde graad)

Een overzicht voor de leerlingen van kOsh 23 – Scheppersstraat:
Week van 1 februari
• Leerlingen van 3 bso komen elke dag naar school.
• Leerlingen van het 3de (op uitzondering van 3 bso) , 5de
en 7de jaar komen naar school op maandag, woensdag
en vrijdag. Zij hebben afstandsonderwijs (thuis) op
dinsdag en donderdag.
• Leerlingen van het 4de en 6de komen naar school op
dinsdag en donderdag. Zij hebben afstandsonderwijs
(thuis) op maandag, woensdag en vrijdag.
Week van 8 februari
Alle leerlingen blijven thuis en krijgen afstandsonderwijs (zie
verder).
Week van 15 februari
Vakantieweek voor iedereen (krokusvakantie).

Week van 22 februari
• Leerlingen van 3 bso komen elke dag naar school.
• Leerlingen van het 3de (op uitzondering van 3 bso), 5de
en 7de jaar komen naar school op dinsdag en
donderdag. Zij hebben afstandsonderwijs (thuis) op
maandag, woensdag en vrijdag.
• Leerlingen van het 4de en 6de jaar komen naar school op
maandag, woensdag en vrijdag. Zij hebben
afstandsonderwijs (thuis) op dinsdag en donderdag.
Je merkt dat de regeling voor de Collegestraat en de
Scheppersstraat verschillend is, maar dat heeft alles te maken
met het gebruik van de praktijklokalen en de
coronamaatregelen die we daar moeten toepassen.
OKAN

De OKAN-leerlingen kunnen als de meest kwetsbare leerlingen
worden beschouwd en zullen daarom 100% contactonderwijs
volgen (in de school dus). Dit betekent:
Week van 1 februari
• Okan-lessen gaan 100% door op school.
Week van 8 februari
• Okan-lessen gaan 100% door op school.
Week van 15 februari
• Vakantieweek voor iedereen.
Week van 22 februari
• Okan-lessen gaan 100% door op school.

Wat is afstandsonderwijs?

Afstandsonderwijs kan op verschillende manieren worden
georganiseerd. Het is aan de betrokken leerkracht om te
bekijken wat haalbaar is voor de verschillende onderdelen van
de aan te bieden leerstof. Het kan hierbij gaan om livesessies,
ingesproken powerpoints, opdrachten, taken, ….
Bij dit alles blijft het belangrijk om de digitale agenda goed te
blijven gebruiken, zodat het voor iedereen duidelijk is wat
precies verwacht wordt. De digitale agenda is hét
communicatie-instrument tussen leerkrachten en leerlingen.

Wat met geplande stages?

Ook tijdens het afstandsonderwijs kunnen er
evaluatiemomenten worden voorzien, op voorwaarde dat de
leerlingen in de klas (in school) ook de gelegenheid hebben
gehad om over de betrokken leerstof vragen te stellen en meer
uitleg te krijgen.
De geplande stages gaan gewoon door. Ook al staat er een
stage gepland op een dag waarop je afstandsonderwijs zou
hebben, dan nog gaat deze stage door.
Uitzonderingen hierop zullen via de campus worden
gecommuniceerd.

Lessen LO

Ondersteuning

Bedankt!

Volgende communicatie

Onze leerkrachten LO zullen zich uiteraard voor hun lessen
moeten houden aan de specifieke maatregelen die er genomen
zijn.
Aangezien de kleedkamers niet mogen worden gebruikt, vragen
we de leerlingen om op de dag van de LO-les in sportieve kledij
naar school te komen.
Als je vragen zou hebben of je zou niet goed in je vel zitten,
wacht dan niet om contact te nemen met je klastitularis,
leerlingbegeleider, directie, … Een luisterend oor kan misschien
al heel heilzaam werken.
De leerkrachten zullen voor de leerlingen beschikbaar zijn
tijdens hun lesuren. De leerlingen die thuis zitten, kunnen
vooral op die momenten terecht bij hun leerkrachten via
Smartschool, mail, … Uiteraard kan de betrokken vakleerkracht
ook specifieke communicatieafspraken maken met zijn/haar
klasgroep(en).
Vanuit de directie en het schoolbestuur willen we iedereen –
personeelsleden, leerlingen, ouders – bedanken voor het begrip
dat jullie tonen in deze uitzonderlijke omstandigheden. Laten
we er samen voor zorgen dat we mekaar helpen en bijstaan
waar het kan en het coronavirus minder en minder kansen
geven om zich te verspreiden.
Verder hopen wij ook dat jullie tijdens de krokusvakantie enige
rust kunnen vinden.
Normaal gezien mogen jullie een volgende algemene kOshcommunicatie verwachten in de tweede helft van februari.
Uiteraard zullen wij eerder communiceren indien er nood is.
Hou daarom je Smartschool altijd goed in de gaten, ook tijdens
de krokusvakantie.

Infoavonden en opendeurdag

Het spreekt voor zich dat wij voor de organisatie van onze
infoavonden en opendeurdag volledig afhankelijk zijn van de
coronamaatregelen die er op dat moment zullen zijn. We willen
echter al wel het volgende meegeven zodat jullie weten wat er
gepland staat.
• Begin februari: communicatie aan alle kOsh-leerlingen
en hun ouders (via Smartschool) in verband met de
nieuwe domeinstructuur waarmee we voor alle jaren
van het secundair onderwijs vanaf 1/9/2021 zullen
starten (modernisering secundair onderwijs). Je zal in
die communicatie kunnen lezen wat dit precies inhoudt
voor jouw richting en voor de werking van kOsh 23
vanaf volgend schooljaar.
• Dinsdag 23 februari (19 – 20 uur): digitale infosessie
voor de ouders van onze kOsh-leerlingen in verband
met de nieuwe domeinstructuur. Dit is dus eigenlijk een
vervolg op de schriftelijke communicatie van begin
februari. Ouders die dit wensen kunnen daarvoor
inschrijven via onze website of via info@kosh.be (vanaf
tweede week februari). Het is de bedoeling dat hier
ingegaan wordt op vragen die ouders nog zouden
hebben. Deze vragen moeten dan op voorhand worden
doorgestuurd via info@kosh.be. Uiteraard kunnen
leerlingen met hun vragen ook ten allen tijde bij hun
directie terecht.
• Woensdag 3 maart: digitale infoavond voor de eerste
graad (bedoeld voor leerlingen van het 6de leerjaar en
hun ouders). Inschrijven kan via onze website (of via
info@kosh.be vanaf tweede week februari. Er is een
infosessie voorzien om 18.30 uur en een sessie om 20
uur.
• Dinsdag 27 april (19 uur): digitale infoavond voor de
tweede/derde graad. Er zal dan specifieke info worden
gegeven over de verschillende domeinen en richtingen
binnen de tweede/derde graad. In het bijzonder zal er
ook aandacht gegeven worden aan de nieuwe
richtingen in het derde jaar (modernisering secundair
onderwijs). Deze digitale infoavond is bedoeld voor de
leerlingen (kOsh en andere) en ouders die meer info
wensen m.b.t. specifieke studierichtingen van de
tweede/derde graad. Ook hiervoor zal er op voorhand
via de website (of via info@kosh.be) moeten worden
ingeschreven.

•

kOsh lanceert App

8+9 mei: opendeurweekend in kOsh 1 - Ieperstraat en
in kOsh 23 – Collegestraat/Scheppersstraat. We gaan
ervan uit dat we in kleine groepen rondleidingen en
workshops kunnen organiseren, maar zijn uiteraard
afhankelijk van de coronamaatregelen. Volg daarom de
info via onze website in verband met dit weekend.
Vanaf begin februari zal iedereen ook de kOsh-App kunnen
downloaden. Op die manier kan je op een nog toegankelijker
manier het kOsh-nieuws opvolgen. Meer info daarover
binnenkort op onze website.

