Wederzijdse afspraken digitaal schoolplatform Smartschool
Sinds de invoering van Smartschool op onze school gebruiken we heel wat toepassingen ervan. Ze
vereenvoudigen niet alleen het werk op school, maar ook de communicatie. Meer dan ooit zijn er
afspraken nodig om de werkdruk te beheersen. Zo hoorden we o.m. dat de veelheid aan berichten
het moeilijk maakt om overzicht te houden en dat een laat bericht voor heel wat stress kan
zorgen. Daarom willen we een aantal afspraken nog eens op een rijtje zetten. Als we ons allemaal
hieraan houden, kan dat heel wat ergernis voorkomen.
Berichten
Van berichten die na 17 u. worden verstuurd, verwachten we niet dat ze tegen de (school)dag
erna gelezen worden. Dit geldt voor alle leerlingen en personeelsleden, in beide richtingen.
Smartschool vormt een handige communicatielijn, maar mag niet de plek zijn waar je binnen het
uur of dezelfde avond een antwoord verwacht.
Opdrachten
Een opgegeven toets/taak noteer je altijd in je papieren planningsagenda, ook als je leraar die
opdracht in de digitale schoolagenda nog zal noteren. Op die manier heb je een back-up en
controledocument van al je opdrachten.
Na het laatste lesuur op vrijdag zal de leraar geen nieuwe opdrachten voor de maandag erna in de
digitale agenda noteren, tenzij de leraar dit in de les aankondigde.
Dit geldt zowel voor de weekends als de schoolvakanties.
Maandag en dinsdag na een schoolvakantie zijn toetsvrij. Enkel taken kunnen die dagen, als ze
lange tijd op voorhand zijn aangekondigd, in de digitale schoolagenda. Op dinsdag zijn wel toetsen
mogelijk voor 1- of 2-uursvakken.
Geen verrassingen
De leraar zal na het laatste lesuur geen nieuwe opdrachten voor de volgende schooldag meer
invoeren. Opdrachten die in de loop van de dag, tijdens de les, mondeling werden meegedeeld,
kunnen die avond uiteraard wel nog in je digitale agenda verschijnen.
Frequentie
Met één bezoek per dag aan Smartschool (bv. om 17 u.) ben je steeds op de hoogte van de meest
dringende weetjes.

