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Schola Europaea / Bureau van de secretaris-

generaal 

Afdeling Pedagogische Ontwikkeling 

 

 

Brussel, 7 april 2021 

 

 

MEMORANDUM 

 

Ref.  2021-01-M-3-nl-2 

Orig.  EN 

Versie  NL 

 

Aan: Directeurs, onderdirecteurs van de kleuter-, basis- en secundaire cyclus van 
de Europese Scholen en de erkende Europese scholen, leden van de 
Gemengde Inspectieraad van de Europese Scholen 

Van: Andreas Beckmann, vice-secretaris-generaal 

Betreft: Beslissing van de raad van bestuur via schriftelijke procedure nr. 2021/8 op 29 

maart 2021: 'Beleid inzake afstandsonderwijs voor de Europese Scholen' (ref. 

2020-09-D-10-nl-5) 

 

 

Dit memorandum annuleert en vervangt memorandum 2021-01-M-3-nl-1. 
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Op 29 maart 2021 heeft de raad van bestuur bij schriftelijke procedure nr. 2021/8 de voorgestelde 

wijzigingen aan het document 'Beleid inzake afstandsonderwijs voor de Europese scholen' (ref. 2020-

09-D-10-nl-3) goedgekeurd. Het document met referentie 2020-09-D-10-nl-5 annuleert en vervangt het 

document met referentie 2020-09-D-10-nl-3. 

Het 'Beleid inzake afstandsonderwijs voor de Europese Scholen' bevat de vereisten voor alle actoren 

in de Europese Scholen om de pedagogische continuïteit te verzekeren in overeenkomst met de 

doelstellingen en de onderwijsbeginselen van het systeem. 

Binnen het kader van dit overkoepelende beleid kunnen scholen een lokaal beleid ontwikkelen dat is 

afgestemd op de specifieke situatie en omstandigheden en dat kan worden aangepast aan hun 

meerjarenplan. 

 

Zoals vermeld in het vorige memorandum is versie 5 van het beleid inzake afstandsonderwijs een 

geactualiseerde versie op basis van de ervaringen van het eerste semester van schooljaar 2020-2021. 

Naast een aantal kleine wijzigingen worden in die laatste versie de verplichtingen verduidelijkt met 

betrekking tot de continuïteit van het onderwijs in scenario's 2 en 3 (sectie III.D.2 en 3). 

Om die nieuwe versie van het beleid inzake afstandsonderwijs duidelijker te maken, is bij het 

memorandum een versie met track changes gevoegd (Engelse versie). 

Merk op dat de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de vergaderingen van het GRI en de GPC, in 

aanmerking zullen worden genomen bij volgende herziening van het beleid voor het schooljaar 2021-

2022. 

 

Dit memorandum treedt onmiddellijk in werking. 

Gelieve deze documenten over te maken aan alle betrokkenen. 

 

De eenheid Pedagogische Ontwikkeling blijft ter beschikking voor alle vragen hierover. 

 

Andreas BECKMANN 

Vice-secretaris-generaal 

 

Bijlage: Beleid inzake afstandsonderwijs met track changes (Engelse versie). 

Bijlage:  'Beleid inzake afstandsonderwijs voor de Europese Scholen' (ref. 2020-09-D-10-en-5; 

2020-09-D-10-fr-5; 2020-09-D-10-de-5). 


