
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

A. Wat na de paasvakantie? 
 
De lessen in de school zijn volgens de nieuwe maatregelen van de Veiligheidsraad 
geschorst tot 3 mei.  
De kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector  
(= zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, ...) uitoefenen  
zullen tijdens de schooluren opgevangen worden in onze school door onze juffen en 
meesters. 
Deze ouders hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken.  
Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor 
dat iedereen naar de winkel kan ... 
Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden 
opgevangen.  
 
Ouders geven via e-mail door aan de klastitularis wanneer hun kinderen moeten 
opgevangen worden tot en met 3 mei, dit per dag of per dagdeel (voormiddag, 
namiddag, enz.) 
 
De paasvakantie was een periode van welverdiende rust, en geen periode waar we 
leerinhouden hebben aangeboden. 
Per leerjaar bekeken juffen en meesters welke leerstof gegeven zal worden: 

• met focus op de essentiële leerinhouden; 
• met wat kinderen écht nodig hebben om naar een volgende klasgroep, leerjaar, te 

gaan. 
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A. 1. Verder opvang en afstandsonderwijs voorzien  
 

In de paasvakantie bekeken onze juffen en meesters welke leerstof essentieel is voor je 
kind. We zorgen ervoor dat dit voor iedereen doenbaar en haalbaar is. Nieuwe leerstof 
wordt aangeboden via preteaching. 

 
Wat is preteaching? 
 
De leerstof wordt twee keer aangeboden.  
Een eerste keer via het afstandsonderwijs, zoals jullie nu al een beetje gewend zijn. Dit 
gebeurt via een aantal basistools (zie verder). 
Een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten. Juffen en meesters komen dan 
in de klassen van onze school nog eens terug op de leerstof. Ze kijken hoever de leerlingen 
staan en houden hiermee natuurlijk rekening. 
 
Bij ‘preteaching’ bedraagt de leertijd 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk zijn 
voor school. Onze leerkrachten houden daarbij rekening met de leeftijd en de 
mogelijkheden van de leerlingen. 
 
Als ouder heb je een ondersteunende rol bij ‘preteaching’. 
Je vervangt de juf of meester niet.  
Je doet al heel veel als je in de buurt blijft en zorgt voor een rustige en gestructureerde 
omkadering, terwijl je kind zelfstandig aan de slag gaat.  
Je actieve betrokkenheid bij de taken (bijvoorbeeld samen een opdracht nakijken) blijft 
best beperkt tot maximaal 2 uur per week. 
 
Wat zijn basistools? 
 
We hebben een keuze gemaakt voor een aantal basistools om de kinderen (en de ouders) 
te bereiken en om leerstof aan te bieden. 

• E-mail: de leerkrachten sturen op zondagavond en ten laatste op maandagochtend 
een planning door. In de planning verwijzen ze naar handboeken, websites of 
filmpjes (vb.: Xnapda, Talent, Katapult). Ook de contactmomenten met de juf of 
meester staan hierin vermeld. 

• Bingel en Kweetet: dit zijn oefenplatforms waarmee kinderen reeds vertrouwd zijn. 
• Google Classroom in zesde leerjaar. 
• Google Meet: is een programma om live te communiceren tussen leerlingen en 

leerkracht. 
 
Specifiek voor onze kleuterschool 
 
Werkblaadjes voor onze kleuters geven we niet.  
Onze kleuters moeten vooral kunnen bewegen en spelen. Dit is essentieel voor de 
verdere ontwikkeling. 
 
Vanuit het kleuterteam zal, conform de lagere school, een e-mail verstuurd worden met 
taken, tips, voor onze kleuters waarmee ze via overzichtelijke stappenplannen zo veel 
als mogelijk zelfstandig aan de slag kunnen met zo min mogelijk werk voor de ouders. 



We weten dat niet vanzelfsprekend is. Het werken met stappenplannen is geheel 
vrijblijvend. Het moet haalbaar blijven binnen het gezin. 
 
Als ouders niet kunnen afprinten, kunnen zij een bericht sturen naar juf Greet, 
zorgcoördinator van de kleuterschool, op het e-mailadres: greet.vandijck@vbssterbos.be . 
De stappenplannen worden dan bezorgd in jullie brievenbus. 
  
Als jullie vragen hebben of bezorgd zijn over jullie kleuters om welke reden dan ook 
(verveling, niet goed slapen, uit hun doen zijn, … mogen jullie niet aarzelen om de klasjuf 
te contacteren.  

 
Wat kan je als ouder nog doen?    
 
De coronamaatregelen hebben een grote impact op jullie leven. De combinatie van 
werk, huishouden en opvang is niet simpel en zeker uitdagend.  
Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode!  
 
Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind (en jou als ouder) staat voor 
ons voorop. Samen als school en ouders kunnen we de leerlingen goed omringen en 
begeleiden, zodat zij ondanks alles kunnen blijven leren en groeien. 
 
Wij zullen de leerlingen die opgevangen worden op school goed omkaderen, zodat zij 
hun schoolwerk tijdens de opvang kunnen doen. De afspraken voor schoolopvang zijn 
ongewijzigd. 
 
Wij staan altijd open voor je gewaardeerde feedback. 
 

A. 2. Toch even geruststellen! 
 
Jullie kinderen, onze leerlingen, hebben enkele weken schooltijd gemist (drie weken exact: 
van 16 maart tot 3 april). Hierna was het paasvakantie. Na deze vakantie, van 20 april tot 
en met 3 mei, is er geen les op school.  
Dit vinden we allemaal zeer jammer! 
Maar het is een gegeven waarmee we moet leven. 
 
Echter: onze juffen en meesters, zorgcoördinatoren, … hebben zich grondig voorbereid 
om elke leerling, zo optimaal mogelijk te begeleiden. 
 
We spreken nu van een tijdelijke leervertraging maar niet van een leerachterstand! 
 
Leren gebeurt immers altijd, thuis, in school, enz. 
 
Wat we nu effectief ervaren is dat alle kinderen geen onderwijs in de school kunnen 
genieten onder optimale omstandigheden. 
 
Op korte termijn gezien, zijn er zaken die de kinderen niet geleerd hebben. Dit klopt. 
Op langere termijn zullen alle kinderen alle basisleerstof wel krijgen. 
 
Met andere woorden: het leren en het verwerken van leerstof gebeurt wat later.  



De leerdoelen die we moeten bereiken en nog niet bereikt hebben, nemen we altijd 
mee naar een volgend schooljaar! 
 
De leerlingen van het zesde leerjaar zullen allemaal naar het secundair onderwijs mogen, 
zonder twijfel! 

B. Rapporten en oudercontacten 
 

Op uiterlijk maandag 20 april krijgen de kinderen van de lagere school hun rapport via e-
mail. Hierbij is ook een begeleidende brief gevoegd met meer informatie over het rapport 
en over de oudercontacten.  

Het is ook mogelijk dat leerkrachten de rapporten aan huis bezorgen en dit tezamen met 
werkmateriaal voor de komende twee weken. 

Als ouders van onze kleuters graag een juf willen spreken, is dit via de telefoon mogelijk. 

 

 

 
 
 
 
 

Tot een volgende keer, 
het Sterbosteam 

 


