
Nieuwsbrief L3/L4/L5: les vanop afstand  

 

Concrete info en verwachtingen  

 
 Leerkrachten worden vanaf 18 mei niet meer ingezet voor permanentie 

bij de noodopvang op school, zij blijven thuis en zijn beschikbaar voor 

leerlingen en bereiden alles thuis voor .  

De kleuterjuffen nemen de permanentie over.  

Zij zullen kinderen daar helpen met hun taken zoals elke andere ouder dit 

zou doen, zij zijn ook geen onderwijzers.  

 Communicatie blijft verlopen via Broekx, dagelijks om 16.00 uur, vanuit de 

leerkrachten, Teams en office 365 zijn aanvullend. 

 Communicatie elke vrijdag vanuit de directie omtrent schoolnieuws en 

verder update rond corona.  

 Op dit moment zijn er nog geen vooruitzichten voor deze groep qua 

herstarten. Dit zal trouwens klas per klas gebeuren. Van zodra het kan 

wordt er aan scholen gevraagd of ze nog een extra jaar kunnen opstarten 

met de huidige richtlijnen en maatregelen. Dan volgt opnieuw een 

risicoanalyse en geeft het schoolbestuur toestemming voor één extra jaar 

en zo gaan we verder.  

  

Leren 

 

 Harmonieuze ontwikkeling gericht op leren en leven. ( cfr Zill, zin in leren , 

zin in leven)  

 Ruim aanbod van lessen: wiskunde, talen, muzische, media, … 

 Binnen een leerjaar loopt dit aanbod gelijk.  

 Op woensdag wordt ook een moment voorzien om te werken aan  

ontwikkelvelden die voorheen minder aan bod kwamen. Focus ligt steeds 

op het sociaal-emotionele. Het georganiseerd in contact komen met de 

kinderen apart en in groep zal vanaf heden wekelijks georganiseerd 

worden.  Welbevinden staat steeds centraal .  



Welbevinden en contacten met elkaar 

stimuleren  

 

 Leerkrachten en zorg blijven massaal inzetten op het bereiken van 

kinderen die we weinig horen en waar we merken dat ook de mails vaak 

niet gelezen worden.  

 Leerkrachten zullen georganiseerd kinderen opbellen via teams m.b.t. 

lessen, maar ook groepsmeetings organiseren om het sociale isolement te 

doorbreken.  
 

Noodopvang vanaf heden  

 

 Enkel voor de groepen die al gekend zijn.  
Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, 

voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen of kinderen van wie de ouders werken in 

een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen. 

 Attest beide ouders kan opgevraagd worden.   

 Stuur geen kinderen naar de noodopvang omdat broer en/of zus wel les 

volgen als je zelf oplossingen hebt en opvang thuis.  

 Begeleiding op school gebeurt vanaf heropstart door kleuterjuffen of 

extra mensen.  

 

 

   Evalueren  

 

 Toetsen op papier ( bloktoetsen wiskunde/dictees/… ) zijn eerder een beeld voor de leerling 

zelf alsook de ouder. Bij uitval zal er meer uitleg moeten gevraagd worden aan de 

klasleerkracht en kan een aparte sessie worden georganiseerd. De zorgjuf kan ook extra 

ingeschakeld worden.  

 Toetsen via bingel en scoodle of teams geven de lkr een beeld van wie hulp nodig heeft en wie 

niet. Hiervan krijgen zij onmiddellijk feedback doordat dit programma een score aangeeft. De 

klasleerkracht zal ook dit meenemen om kinderen zelf te contacteren om het één en ander te 

bespreken. Dit zijn heel waardevolle manieren van evalueren die niet op papier staan, maar 

die ons meer info geven dan louter toetsen op papier.   

 We zullen dan ook op onze school geen rapporten meer bedelen dit schooljaar.  

We denken nog na hoe we jullie op het eind van het schooljaar kunnen informeren over jullie 

kind m.b.t. de overgang tot het volgende schooljaar. 



 

Focus bij leerkrachten : visie  

 

 


