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Digitale opendeurdagen en inschrijvingen zijn 

de norm in Beverse scholen 
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Dat onze onderwijsinstellingen moeilijke maanden achter de rug hebben, is een open deur 

intrappen. En door de aanhoudende coronapandemie lijkt er nog niet meteen beterschap in zicht. 

Meer nog, in het voorjaar organiseren de meeste scholen de traditionele opendeurdagen om 

leerlingen (en hun ouders) de school te leren kennen. Ook dat kan, gezien de huidige maatregelen, 

niet doorgaan zoals we dat gewoon zijn.  

Burgemeester Marc Van de Vijver: “Ook de Beverse scholen staan voor een ware uitdaging. De traditionele 

opendeurdagen organiseren lijkt praktisch onmogelijk. Meer nog, scholen die wat losser om zijn gegaan met 

de geldende maatregelen, zagen zich al snel geconfronteerd met coronabroeihaarden. Reden te meer dus 

om heel voorzichtig te zijn en om, net als de bedrijven, maximaal in te zetten op de mogelijkheden die de 

digitale kanalen ons bieden.” 

Daarom zet GTI Beveren, de gemeentelijke middelbare school, sterk in op die kanalen. Directeur Pascal De 

Rop: “Enerzijds werken wij keihard aan een videoproductie waarmee we onze school willen voorstellen aan 

potentiële nieuwe leerlingen en hun ouders. Het moet hen in staat stellen om zich een beeld te vormen van de 

school, zonder dat ze zich daarom hoeven te verplaatsen. Ideaal is het niet, maar het biedt wel een oplossing. 

Zeker voor het GTI, een school die hard inzet op wetenschap en techniek, waren die opendeurdagen van 

cruciaal belang. Daarnaast willen wij er ook voor zorgen dat persoonlijke gesprekken via digitale weg kunnen 

plaatsvinden.” 

Deze maatregelen, die opgelegd werden door de hogere overheid, gelden uiteraard voor alle scholen. “In 

die zin hebben we dan ook een communicatie verstuurd naar alle directies van Beverse scholen. Het spreekt 

voor zich dat ook zij hun verantwoordelijkheid hierin moeten opnemen. En die verantwoordelijkheid is niet 

het zoeken van uitwegen om toch bepaalde zaken te kunnen organiseren, maar wel de veiligheid van 

leerlingen, hun ouders, grootouders, …, maar ook van hun onderwijzend personeel”, nog volgens Van de 

Vijver. “De regels zijn duidelijk: contactmomenten kunnen alleen met mensen die geen toegang hebben tot 

de digitale alternatieven en zijn in die zin dus uitzondering en geen regel. Fysieke rondleidingen kunnen 

alleen voor mensen die geen digitale middelen ter beschikking hebben of voor leerlingen met ernstige zorgen. 

Digitaal inschrijven is dus de norm”, vervolledigt schepen van onderwijs Katrien Claus. 
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