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Coronavirus Covid-19: infobrief 9 

 

 

 

 
Beste Ouders 

 

 

 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven. De combinatie van werk, huishouden 
en opvang is vaak uitdagend. Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode!  

We hopen dat de paasvakantie een periode van rust voor jou, je kinderen en alle andere 
betrokkenen geweest is. 

 
 
 
De Nationale Veiligheidsraad heeft de huidige Corona-maatregelen verlengd tot 3 mei 2020. We 
zijn niet in het stadium van terugkeer. De regels moeten dan ook blijvend gerespecteerd worden. 
Wanneer scholen weer open gaan, is tot op heden nog niet beslist door de Veiligheidsraad. 

 
Door deze verlenging zal de school na de paasvakantie overschakelen op doenbare en haalbare 
‘preteaching’, waarbij ook nieuwe leerstof aan bod komt. We gaan dus niet meer enkel blijven 
herhalen, maar zullen nu via afstandsleren ook moeten inzetten op nieuwe leerinhouden. 

Bij ‘preteaching’ wordt de leerstof twee keer aangeboden. Een eerste keer via het 
afstandsonderwijs. Een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten. De leraar komt dan 
nog eens terug op de leerstof, maar kan sneller tot de kern komen. Hij kijkt hoever de leerlingen 

staan en houdt er rekening mee. 
Afstandsleren is voor onze kinderen veel intensiever dan les krijgen in de klas. Concreet wil dit 
zeggen dat leerlingen dan ook een paar uur per dag aan het werk zijn voor school. Elke leerkracht 
zal daarbij rekening houden met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen. 
 
 
Wat betekent dit voor onze school? 

Tijdens de paasvakantie hebben de teamleden de ‘preteaching’ voorbereid. De parallelleerkrachten 
in onze vestigingsplaatsen hebben nagegaan welke leerinhouden echt nodig en belangrijk zijn en 
welke leerstof kan wegvallen. We hebben hierbij getracht om ervoor te zorgen dat dit voor iedereen 
doenbaar en haalbaar is. 
 
 

Als ouder ben je voor ons een belangrijke partner: 

 We zullen je met onze infobrieven steeds blijven informeren over alle nieuwe ontwikkelingen en 
we zullen je zoveel mogelijk tips meegeven.  

 Wij engageren ons om álle leerlingen en ouders mee te blijven nemen. Elke leerling moet 

kunnen blijven leren.  

 Elke klasleerkracht tracht in de fase van de ‘preteaching’ één communicatiemoment per week 

met jou als ouder te organiseren. Zo houden we je goed op de hoogte en kunnen we de 
thuiswerking mee opvolgen. 

 Wij zullen tijdig en duidelijk communiceren met onze leerlingen over de sessies en de 
opdrachten. We reiken hen hierbij een weekrooster aan. Dit werkschema kan structuur bieden 
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voor leerlingen, maar ook voor ouders. Ook met de kinderen zullen we diverse 
communicatiemomenten inbouwen. 

 Wij staan altijd open voor je gewaardeerde feedback. 

 

 
Wat kan je als ouder doen?   

Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind (en jou als ouder) staat voor ons voorop. 
Samen als school en ouders trachten we de leerlingen goed te omringen en te begeleiden, zodat 
zij ondanks alles kunnen blijven leren en groeien. 

Als ouder heb je een ondersteunende rol bij ‘preteaching’, maar… je vervangt de leraar 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. Het zorgen voor een gestructureerde dagindeling 
met vaste leermomenten voor je kind zal hierbij zeker een meerwaarde zijn. 
Je actieve opvolging en betrokkenheid bij de taken (vb. samen een opdracht nakijken) kan enkel 
waarderend aangemoedigd worden. 

Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, geef de klasleraar dan zeker een seintje 

per mail of met een telefoontje. In dialoog met jou wordt bekeken wat er samen aan kan gedaan 

worden.  
 
 
Noodopvang? 

De afspraken over de noodopvang blijven ongewijzigd! 

Concreet zijn er slechts 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie noodopvang mag voorzien 

worden: 

1. Kinderen van wie beide ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, 
voedingsnijverheid, distributie, ...) uitoefenen. Zij 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. 

2. Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en 
de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. 

3. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. 

Ook vandaag nog blijven we indringend een beroep doen op de burgerzin van al onze ouders.  
Alle partners zijn terecht bezorgd om de bescherming van het opvangpersoneel en schoolteam. Zij 
zetten zich voor de volle 100 % in, maar lopen zelf ook risico om besmet te worden. Iedereen moet 
het nu begrepen hebben! Je brengt een ander niet in gevaar door deze regels te negeren! 
We roepen daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen. 

Enkel indien u tot één van deze 3 groepen behoort, kan u uw kind(eren) aanmelden 
voor de noodopvang voor de volgende twee weken en dit via het nummer 

0498 14 78 19. 

Gelieve deze aanmelding te doen voor zaterdag 18 april 2020, 20.00 uur. 

Dit geeft ons de nodige informatie om vanaf maandag voorbereidingen te treffen en 
organisatorische afspraken te maken. 

 
 
 Meer informatie?  

 Extra informatie voor ouders Onderwijs Vlaanderen - Informatie over preteaching van nieuwe 
leerstof 

 Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

 Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  

 
 

Met vriendelijke groeten 

 

Degrève Peter 

Directie 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/preteaching-nieuwe-leerstof-informatie-ouders
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/preteaching-nieuwe-leerstof-informatie-ouders
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