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PROVINCIAAL ONDERWIJS GAAT VOOR
EEN FAIRE EVALUATIE MET EXAMENS
Vanaf 13 maart bieden de scholen van het provinciaal onderwijs vol overgave het aanloopleren aan en dit in
alle onderwijsniveaus: buitengewoon basis- en secundair onderwijs, secundair onderwijs, deeltijds
onderwijs, volwassenenonderwijs en basis- en kleuteronderwijs in Voeren.
Vanaf 15 mei komen we in een nieuwe fase terecht waarbij leerlingen opnieuw naar school zullen komen.
Alle provinciale scholen zullen op 15 mei hun deuren openen voor hun leerlingen.
De provinciale scholen zijn goed voorbereid: de risicoanalyses zijn afgerond, de maatregelen voor handen
wassen en sociale afstand zijn genomen en er zullen mondmaskers voor ALLE leerlingen en leraren
voorhanden zijn.
De raad van bestuur van het provinciaal onderwijs, die bestaat uit de gedeputeerden bevoegd voor Onderwijs
onder leiding van de voorzitter Luk Lemmens, heeft geen moeite gespaard om er voor te zorgen dat zowel
leerlingen als leraren in de meest veilige omstandigheden naar school kunnen komen. Voorzitter Luk
Lemmens: “Er werd gekozen voor een globale aanpak bestaande uit een combinatie van bestellingen van
mondmaskers door de 5 provincies, door POV zelf, door individuele scholen en aangevuld met zelfgemaakte
mondmaskers in samenwerking met de provinciale scholen en centra van volwassenenonderwijs.“
De scholen van het provinciaal onderwijs onderschrijven een faire evaluatie voor ELK kind. De scholen zetten
dan ook in op graadleerplannen gespreid over twee leerjaren: dit wil zeggen dat in het eerste, tweede en
derde jaar tot 30 juni zal lesgegeven worden om elke leerling zoveel mogelijk leerkansen te bieden. Wat
leerlingen nog niet onder de knie hebben, wordt naar het volgend leerjaar meegenomen en geremedieerd.
Het tweede en vierde jaar zullen opstarten op 29 mei, indien er een positieve evaluatie is van de heropstart op
15 mei. Gezien de korte tijdspanne zullen de leraren in de eerste plaats het aanloopleren herhalen,
remediëren en meten via toetsen. Indien er te weinig informatie voorhanden is om leerlingen degelijk te
beoordelen, kunnen er extra examens worden georganiseerd in juni of augustus. Het huidige schooljaar zal dus
voor geen enkele leerling een verloren jaar zijn.
De laatstejaars TSO/KSO/ASO die vanaf 15 mei starten zullen hun jaar sowieso afronden met examens. De
provinciale scholen vinden het immers belangrijk dat leerlingen het instuderen van grotere gehelen nog
inoefenen als opstart naar het hoger onderwijs.
“We zien de deelse heropening van de scholen niet als een breuk met het aanloopleren: het is eerder een
aanvulling om de lessen op afstand te versterken door herhaling en remediëring aangevuld met toetsen om de
leerresultaten van de leerlingen te meten”, besluit voorzitter Luk Lemmens.

