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ADVERTEREN 
IN DEZE KRANT OF 

OP KW.BE?

Contacteer

PATRICK 

DEJONCKHEERE

0475 45 21 85 
patrick.dejonckheere@kw.be

DB375120D7

Overlijdensbericht,

herdenkingsbericht of 

dankbetuiging

NEEM CONTACT OP MET: 

DB562396K8

jouw begrafenisondernemer

of

051 26 66 82

rouwberichten@kw.be
DB662439D0

Beste Klanten, 
wij verwelkomen u van harte vanaf 15 april in de winkel 

WESTLAAN 23 Roeselare

U kunt ons bereiken op volgend nummer 0478 98 60 651

Al onze échte AMBACHTELIJKE produkten, zoals 

ons kwalitatief BROOD

huisgemaakte KOFFIEKOEKEN

RUSTIEKE en andere pistolets

Lekker GEBAK … en zo veel meer

Alsook de intussen gekende JULIETTE CUPCAKES 

zijn er te verkrijgen.

Wij kijken er naar uit U terug te zien bakker Ignace 
& 

Maison Juliette
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ROESELARE ACTUEEL

ROESELARE

N I E U W S ? Contacteer Thomas Dubois - 0495 76 54 48 - thomas.dubois@kw.be

De meeste leerkrachten hebben er een

drukke paasvakantie opzitten. Digitale les-

sen voorbereiden voor hun leerlingen, vak-

overleg met de collega’s over het te volgen

traject en schooloverleg met tips en richtlij-

nen om alle leerlingen te bereiken. Iedere

school probeert het afstandsonderwijs op

een zo goed mogelijke manier te organise-

ren en er komen onvermoede talenten naar

boven bij mensen die tot een maand gele-

den Engels, wiskunde of informatica gaven.

Zo werd er in de Vrije Middelbare School

als sluitstuk van het preteaching-actieplan

zelfs een heuse videocel in het leven geroe-

pen. Die zorgt ervoor dat de VMS-leerlin-

gen op een professionele manier videoles-

sen voorgeschoteld krijgen van hun ver-

trouwde VMS-gezichten.

“We hebben in de paasvakantie al een pre-

teaching-schema uitgewerkt voor de eerste

twee weken van het derde trimester en dit

voor ieder jaar en voor iedere richting”,

begint Jan Desimpele, pedagogisch coördi-

nator voor de tweede graad en economie-

leraar. “De leerlingen werken dagelijks aan

één of twee vakken. Volgens de richtlijnen

van Onderwijs Vlaanderen is het de bedoe-

ling dat de leertijd maximaal vier uur per

dag bedraagt, aangezien online zelfstandig

leren een pak intensiever is dan les krijgen

in de klas. Wanneer een leerling van Hu-

mane Wetenschappen op zijn preteaching-

uurrooster ziet dat hij op woensdag van de

eerste week opdrachten Frans en Biologie

zal krijgen, is het de bedoeling dat hij die

dag aan die opdrachten werkt: drie uur aan

Frans en één uur aan Biologie, volgens de

impact van het vak op een normaal roos-

ter.”

ICT-PERMANENTIE

“De dagopdrachten moeten voor negen

uur ‘s morgens doorgegeven worden”,

neemt wiskundeleerkracht Filip Tanghe

over. “Op die manier kunnen de leerlingen

zelf bepalen op welk moment van de dag ze

de lesopdrachten afwerken, afhankelijk van

de beschikbaarheid van een pc in het ge-

zin. Door de opdrachten voor negen uur te

posten, behouden de leerlingen ook het

overzicht en moeten ze niet vrezen dat er

in de loop van de dag plots nog een andere

opdracht binnenkomt.”

“Op die preteaching-dagen voorzien wij

met de ICT-collega’s tussen negen en elf

uur en tussen twee en vier uur ook een

ICT-permanentie voor leerlingen en leer-

krachten die vragen of ICT-problemen

hebben”, aldus Isabelle Vandeputte.” Het

is eveneens de bedoeling dat de leerkrach-

ten op het einde van de dag een interactie

hebben met de leerlingen. We zijn over-

tuigd dat dit voor veel leerlingen deugd zal

doen. En we werken met een speciaal pro-

gramma waardoor de live-sessies tussen

leerlingen en leraar ook kunnen gevolgd

worden met een smartphone als de pc in

het gezin op dat moment niet beschikbaar

is.”

TIJDROVENDE MONTAGE

Chris Vermeersch is leerkracht Engels en

Duits en pedagogisch coördinator van de

derde graad. Hij verzorgt de praktische

kant van de videolessen. “Ik ben een ge-

dreven ‘hobbyfilmer’ en ik monteer graag

videofilms. Ik heb al veel promofilmpjes

gemaakt voor onze school en deze video-

lessen zijn dan ook iets waar ik me kan in

vinden. Het vraagt natuurlijk veel werk en

is tijdrovend. Het is niet alleen een les op-

nemen van maximum een half uur, het is

ook de opname mooi monteren en ‘op-

schonen’ zodat de leerlingen een mooie en

vlotte les zien.”

Saskia Vanderhaeghe is leerkracht Frans in

de eerste graad en heeft net enkele video-

lessen opgenomen. “Die videolessen zijn

natuurlijk maar een klein onderdeel van

het werk”, lacht Saskia. “Ik ben al een

maand bezig met herhalingsoefeningen te

maken en die online te zetten voor mijn

leerlingen. In de paasvakantie heb ik mijn

preteaching-lessen voorbereid. Ik heb de

leerstof geselecteerd, ondersteunende

beelden op internet gezocht, verschillende

powerpoints per onderwerp gemaakt, oefe-

ningen klaargezet en ... ik ben naar de vi-

deocel op school gekomen om enkele les-

sen op te nemen en klaar te zetten voor de

leerlingen.”

VOELING MET DE KLAS

“Voor het eerste jaar heb ik een videoles

over klasobjecten en materiaal en voor het

tweede jaar een videoles over de beroepen.

De camera’s zorgen ervoor dat naast me-

zelf zowel het bordboek als het bordsche-

ma in beeld komen. Aan een videoles van

twintig minuten heb ik toch minstens drie

uur voorbereiding nodig. Maar ik wil het

ook goed doen, ik wil in de huid van de

leerlingen kruipen. Dergelijke lessen zijn

een heel andere benadering van de leer-

stof. Ik mis de interactie met de leerlingen,

ik moet alles zelf aanbrengen en ik heb

geen voeling met hen. Ik zie de kleine sig-

nalen van in klas niet als er enkele leer-

lingen zijn die iets niet onmiddellijk be-

grijpen. In klas kun je als leerkracht on-

middellijk bijsturen en ingrijpen. Je voelt

de sfeer direct aan, nu niet.”

“De videolessen zijn minder leuk dan live

lesgeven en daarenboven zijn ze meer

stresserend voor mij. Echt waar, misschien

komt het omdat er geen instant respons

komt vanuit de klasgroep. Of er een nieuwe

opname komt als ik mij verspreek? Neen, in

klas gebeurt dat ook en dat zorgt soms voor

een leuk moment. Nu zullen de leerlingen

eens moeten glimlachen achter hun pc

(lacht).”

V M S - L E E R K R A C H T E N N E M E N L E S O P T I J D E N S D E P A A S V A K A N T I E , L E E R L I N G E N D O E N D A G E L I J K S O P D R A C H T E N

Videocel zorgt voor professionele lesopnames

Leerkracht Saskia Vanderhaeghe heeft haar eerste videolessen opgenomen. We herkennen de leden
van de VMS-videocel met v.l.n.r. Chris Vermeersch, Isabelle Vandeputte, Filip Tanghe en Jan Desimpe-
le. (foto Stefaan Beel)

_________

“Een videoles van
twintig minuten
vraagt toch snel
zo’n drie uur
voorbereiding”
SASKIA VANDERHAEGHE
LEERKRACHT VMS

_________

Saskia in volle actie: “Of er een nieuwe opname
komt als ik mij verspreek? Neen, in klas gebeurt
dat ook en dat zorgt soms voor een leuk mo-
ment.” (foto SB)

ROESELARE Maandag herope-

nen de scholen nog niet. Toch

wordt er les gegeven aan alle

leerlingen, zij het digitaal. Maar

dat dit niet zo eenvoudig is voor

de leerkrachten, is duidelijk. De

paasvakantie was voor hen dan

ook een werkvakantie.

DOOR PETER SOETE

ROESELARE De bekende Roeselaarse bak-

kerij Ignace opende deze week opnieuw de

deuren na het faillissement van de vorige

overnemer. Het is Ignace Dessauvage (65)

zelf die de touwtjes in handen neemt en

ook bakt.

De eerste bakkerij van Ignace Desauvage in

Roeselare opende begin jaren 80 de deu-

ren. Bakkerij Ignace werd snel succesvol en

in totaal openden vijf Ignace-winkels de

deuren in Roeselare. De bakkerij zelf was

bij de winkel in de Beversesteenweg. In

2018 liet Ignace zijn zaak over aan Boubkar

El-Hhalfi uit Lommel. De nieuwe eigenaar

slaagde er echter niet in om de bakkerij

met winkels even succesvol te houden en

de zaak ging begin november 2019 failliet.

Dertig werknemers verloren hun job.

Woensdagmorgen om half acht ging de

Westlaanwinkel van Bakkerij Ignace echter

opnieuw open. Het is Ignace Dessauvage

zelf die samen met zijn echtgenote en met

zijn dochter Pascale de zaak in handen

neemt. “Ik heb afgezien door het faillisse-

ment van Boubkar. En niet alleen finan-

cieel want dat kost mij ook geld natuurlijk.

Maar emotioneel kon ik dat moeilijk plaat-

sen. Ik weet wel dat ik alles had overgelaten

en ik me daar eigenlijk niets moest van

aantrekken, maar ik kon dat niet. Ik ben

teruggekeerd uit mijn pensioen dat nu pas

eigenlijk echt zou beginnen (lacht).”

KLASSIEKERS BLIJVEN

“Ik heb er geen moeite mee om te herbe-

ginnen. Ik ben altijd graag bakker geweest

en de goesting is er nog steeds. Er zullen

wel enkele zaken veranderen. Ik ben niet

meer van plan om ’s nachts om midder-

nacht te beginnen bakken. Dat zal toch iets

later zijn. En het assortiment zal iets kleiner

zijn ook. Maar uiteraard zullen de klassie-

kers zoals de éclairs blijven.”

“Ook zal ik maar twee winkels heropenen,

toch in de beginfase. Dat is de Westlaan-

winkel die woensdagmorgen de deuren

opende en binnen afzienbare tijd komt

daar de winkel van de bakkerij in de Bever-

sesteenweg ook bij. Maar momenteel zijn

ze daar nu nog bezig met veranderingen te

doen en door de coronoacrisis weten we

niet wanneer die winkel klaar zal zijn.”

“We kijken er echt naar uit om weer aan de

slag te gaan. Mijn vrouw en dochter in de

winkel samen met een halftijdse medewer-

ker en ik met een tweede bakker in de bak-

kerij in de Beversesteenweg, dat is de op-

start. De poetsvrouw en chauffeur van

vroeger zullen ook van de partij zijn. Het is

niet de bedoeling dat we dit vele jaren vol-

houden. Ik ga ook niet voor de grote win-

sten. Ik wil gewoon dat Bakkerij Ignace op-

nieuw een bloeiende en gezonde zaak

wordt en dat de klanten opnieuw naar hun

vertrouwde zaak kunnen komen.” (PS)

Ignace keert terug uit pensioen 
om failliete bakkerij te heropenen

Het is Ignace die met zijn echtgenote Catherine en dochter Pascale de zaak in handen neemt. (foto SB)

“Wij hebben de communicatie met ouders,

leerlingen en leerkrachten eigenlijk al voor

de paasvakantie gevoerd”, vertelt Fangio

Hoorelbeke, directeur van MSKA Tant.

“Onze grootste zorg is dat onze pretea-

ching voor iedereen duidelijk en haalbaar

moet zijn. Voor leerlingen en ouders maar

ook voor leerkrachten. Zij kunnen hun

digitale lessen verrijken met live sessies

met de leerlingen, met filmpjes of power-

point-presentaties. We zullen klaar zijn om

maandag van start te gaan.”

Ook in het Roeselaarse VTI is men volop

bezig om de leerlingen vanaf maandag

digitale lesondersteuning te bieden. “De

school heeft alle leerlingen en ouders één

voor één bevraagd of ze thuis beschikken

over een computer of laptop en internetver-

binding”, zegt technisch adviseur Els Lan-

noo. 

“Er waren 45 leerlingen die geen geen

computer of laptop hebben en elf leerlin-

gen hebben geen internetverbinding thuis.

Daarom leent het VTI de laptops die de

school bezit uit aan deze leerlingen. De

leerlingen die thuis geen internetverbinding

hebben, kunnen met de hulp van Telenet

tot het einde van het schooljaar een inter-

netverbinding gebruiken. Zo zijn we zeker

dat we alle leerlingen meekrijgen in dit

digitale verhaal.” (PS)

“Het moet haalbaar
zijn voor iedereen”


