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BERNARDUSVIJA DIGITAAL NIEUW JASJE 

OUDENAARDE - Sinds kort is er een vernieuwde website en is er ook een nieuwe 

openbare Facebookpagina. Beiden zijn zeker een bezoekje waard. 

Buiten de bom aan informatie die je kan halen van onze website is het ook een 

handig middel om te raadplegen wat coronamaatregelen betreft die van toepassing 

zijn op het onderwijs. We delen via dit medium de laatste nieuwe berichtgevingen. 

Omdat we willen inzetten op digitalisering zal er binnen PAV binnenkort een 

themaweek worden georganiseerd met dit als invalshoek. Heb je ook al de weg 

gevonden naar onze nieuwe opebare FB-pagina, dan is dat alvast goed nieuws. 

Momenteel loopt er een winactie binnen Bernardusvija. Like, deel (openbaar) en win! 

De hoofdprijs is het winnen van een JBL box! Tijdens de paasvakantie maken ze de 

winnaars bekend.  

https://www.facebook.com/VIJA9700 

https://www.bernardusvija.be/nl 

CLW'S LATEN VAN ZICH HOREN 
 
De Vlaamse centra voor Leren en Werken slaan de handen in elkaar met een 
filmpje, een petitie en een open brief gericht aan de regering om aan de alarmbel te 
trekken. De inkanteling van 'Leren en Werken' (ons huidige systeem) in 'Duaal 
leren' en de verdere onderwijshervorming baart ons zorgen. Teken de petitie die op 
onze pagina's wordt gedeeld! Zo bouw jij mee aan een stem voor CLW's! 

 
We hebben vier concrete vragen: 

 Flexibiliteit! Trajecten op maat, loskoppelen van algemene vorming en 
praktijkopleiding en schooljaaroverstijgend kunnen werken. 

 Mogelijkheid tot kwalificeren in de aanloopfase. 

 Gelijke financiering voor opleidingen 'Duaal leren' voor het voltijds én het 
deeltijds onderwijs. 

 Nieuwe, te zware eindtermen voor de algemene vorming mogen niet ten koste 
gaan van de ruimte voor praktijkopleiding. 



LEREN OP AFSTAND 

De week voor de krokusvakantie gaan de middelbare scholen dicht. Het onderwijs 
is overeengekomen om scholieren in die week afstandsonderwijs te geven. Kleuter- 
en lagere scholen blijven wel gewoon open. Een algemene mondmaskerplicht voor 
het vijfde en zesde leerjaar komt er niet. 

Het wordt voor heel wat ouders weer puzzelen om werk en gezin te combineren in de 
week van 8 tot 12 februari. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is met de koepels en 
vakbonden overeengekomen om in die week de middelbare scholen te sluiten. “Een 
afkoelingsweek”, noemt hij dat. Door die leerlingen twee weken thuis te houden, 
krijgen scholen de kans om daarna virusvrij en met een schone lei te herbeginnen. 

Een weekje vakantie wordt het wel niet, in 
tegenstelling tot de verlengde herfstvakantie in 
november. De middelbare scholen moeten 
afstandsonderwijs geven, in de vorm die ze zelf 
verkiezen. Dat kan bijvoorbeeld via taken of 
online lessen. Er is gekozen voor de week voor de 
krokusvakantie - en dus niet daarna - zodat 
scholen makkelijker hun leerlingen kunnen 
voorbereiden op dat weekje afstandsonderwijs. 

 

 

HAMBURGERS, DAT SMAAKT NAAR MEER 
De jongeren van horeca zijn opnieuw gestart met het verkopen van maaltijden. 

Hierbij waren de eerste gerechten die aan bod kwamen hamburgers of croque 

monsieur. De laatste nieuwe aanwinst was pasta puttanesca. We blijven uitkijken 

naar nieuwe gerechten die onze smaakpapillen stimuleren en onze geest inspireren.  

 

 

 

 

 


