Coronavirus Covid-19: Infobrief 8
Oefen- en leermaterialen
Beste Ouders

Wij hebben er ondertussen al enkele weken opzitten waarbij het coronavirus het land, de
zorgsector, de bedrijfswereld, de scholen en zo dus ons allemaal in een houtgreep vast heeft. Hoe
lang het duurt vooraleer we uit die omklemming geraken, is voorlopig nog niet duidelijk.
Ondertussen hebben de leerkrachten van onze school niet stil gezeten. Achter
de schermen werd verder doorgewerkt en werden contacten onderhouden met
onze ouders en leerlingen.
We bieden naast de oefen- en takenpakketten van de klasleerkrachten ook
online nog tal van aanvullende suggesties aan: oefensites, online
prentenboeken, liedjes, ideeën voor bewegingstussendoortjes, zinvolle
vrijetijdsbestedingen, video’s, … Door op één van de linken te klikken, krijg je
een enorm aanbod om in te snuisteren met je kinderen.
De inspanningen die onze leerkrachten in deze versnelde en onverwachte organisatie bieden,
verdienen hierbij een dikke duim.
Met het ‘leren op afstand’ willen we er als school
voor zorgen dat onze kinderen in het ritme blijven
en voeling blijven behouden met de school. We
bieden hierbij geen nieuwe leerstof aan, maar willen
de reeds eerder aangeleerde leerstof laten
inoefenen.
Bij de samenstelling van deze leermaterialen maken
leerkrachten gebruik van:

onze bestaande hand- en werkboeken;

leermiddelen;

digitale platformen en websites;

het aanbod van verschillende partners zoals
uitgeverijen.
De huidige coronamaatregelen zijn voorlopig verlengd tot en met zondag 19 april. Dit is alvast tot
het einde van de paasvakantie. Daarna kunnen ze nog met 2 weken verlengd worden, tot en met
3 mei. Over het opschorten van de lessen na de paasvakantie is dus op dit moment nog niets
zeker.
We raden ouders ten zeerste aan om kinderen tijdens deze echt wel lange periode met de
aangeboden materialen en suggesties aan de slag te laten gaan en om dit thuis mee op te volgen.
Het is belangrijk om uw kind(eren) te blijven prikkelen om de leerstof te blijven herhalen.
“Wielrenners die 5 weken niet trainen, verliezen hun techniek.” En dit geldt zeer zeker ook voor
cognitieve leerprocessen.
Zodra de school terug opstart, zal dit ‘blijven oefenen’ dan ook een meerwaarde vormen.
Afgezien daarvan, mag de komende paasvakantie best ook een periode van rust inhouden voor
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iedereen.
En… we merken ook dat onze leerlingen niet hebben stil
gezeten. We vinden het fijn dat vele kinderen aan de slag
gegaan zijn met de materialen en middelen die werden
aangeboden. Daarom steken alle leerkrachten ook voor
hen een verdiende dikke duim omhoog!
Uiteraard vergeten we ook de ouders zelf niet. We
beseffen maar al te goed dat deze situatie ook
voor jullie nieuw is niet gemakkelijk. Van thuis uit
werken en tegelijkertijd de kinderen begeleiden, is
allesbehalve eenvoudig. Wij willen als school ook
alle ouders bijstaan in deze coronatijden en hulp
bieden waar nodig. Je kan ons dan ook steeds
contacteren.
Ook voor onze ouders dus,… een dikke pluim!

Zorg goed voor jezelf en zorg voor elkaar

Meer vragen?




Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be
Heb je nog een vraag? Contacteer de school, bel 0800 14689 of mail infocoronavirus@health.fgov.be
Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Met vriendelijke groeten
Meester Bjorn
Namens het beleidsteam Corona Covid-19

Aan ouders die niet over alle digitale mogelijkheden beschikken, willen we vragen om de school
te contacteren. We maken dan afspraken om uit te lenen en om leermaterialen te bezorgen.
Iedereen doet mee!
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