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Geachte schoolbesturen.

Zoals reeds aangekondigd worden de beslissingen tijdens deze crisistijd genomen rekening
houdend met de ernst van de situatie. Gezien de laatste ontwikkelingen met betrekking tot
de verspreiding van het coronavirus wordt de sluiting van de scholen verlengd tot 20 gpril
2020.

De crisis dwingt ons in de richting van het ‘digitale onderwijs op afstand'. De digitalisering
van het onderwijs, zoals aangekondigd in PEN 2030, is niet meer weg te denken in onze
huidige en toekomstige dagelijkse onderwijspraktijk. Ik onderken dot de overgang naar
'digitale onderwijs op afstand' niet voor iedereen een gemakkelijke opgave is, maar wij
worden nu gedwongen om deze keuze te maken, omdat de kinderen niet meer fysiek naar

school kunnen gaan voor een langere periode.

Ik zal zowel de Directie Onderwijs als de Inspectie van het Onderwijs verzoeken om de
ervaringen met ‘digitale onderwijs op afstand' in de afgelopen weken te inventariseren en

mij met spoed te adviseren over mogelijke maatregelen en opiossingen ter ondersteuning
van schoolbesturen/scholen, docenten, leerlingen en ouders in de implementatie hiervan.

Verder verzoek ik u om de bestaande samenwerking tussen de schoolbesturen te

intensiveren door de positieve ervaringen, ‘best practices' en geleerde lessen over 'digitaal
onderwijs op afstand’ met elkaar te delen. Dit laatste bevordert de synergie in het onderwijs.

Zoals beloofd, zal ik u tijdig op de hoogte stellen van alle relevante beslissingen die gevolgen
hebben voor het onderwijs. Ik dank u voor uw inzet in deze moeilijke tijden. Ik blijf rekenen op
uw medewerking om de continuTteit van het onderwijs -op afstand dankzij de digitale era- te
waarborgen gedurende deze periode van crisis.
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