
Beste ouders,  

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven. De combinatie van werk, huishouden 

en opvang is vaak uitdagend. Chapeau om vol te houden tijdens deze moeilijke periode! 

Zoals verwacht was heeft de nationale veiligheidsraad beslist om de maatregelen te verlengen tot 3 

mei . De scholen schakelen nu over op ‘preteaching’, waarbij nieuwe leerstof aan bod komt. De 

school zorgt vanaf maandag 20 april 2020 weer voor de opvang van gezonde kinderen die thuis niet 

kunnen opgevangen worden. De afspraken hierbij blijven dezelfde. Er wordt gevraagd het aantal 

kinderen op school zo klein mogelijk te houden. Het principe is : ouders die thuis werken, vangen hun 

kind thuis op.  

Bij ‘preteaching’ wordt de leerstof twee keer aangeboden.  Een eerste keer via afstandsonderwijs, 

een tweede keer op school, wanneer de lessen hervatten 

Online zelfstandig leren is veel intensiever dan les krijgen op school.  Hoelang je kind aan het werk is 

voor school hangt af van de leeftijd en de mogelijkheden van je kind. Het mag echter niet meer zijn 

dan 3 tot 4 uur per dag.  

Jij , als ouder, moet in elk geval zeker niet de leraar vervangen en thuis ‘les’ gaan geven. Probeer als 

ouder vooral rust en structuur te creëren om je kind te laten leren. Maak een dagindeling met vaste 

leermomenten. Echt meewerken aan taken blijft best beperkt tot maximaal 2 uurtjes per week. 

Neem via de schoolmail contact op met de leerkracht als dit moeilijk verloopt.  Samen bekijken we 

dan hoe we kunnen helpen.  

Tijdens de paasvakantie bereidden we met het schoolteam deze ‘preteaching’ voor. We gingen na 

welke leerstof essentieel is om naar het volgend jaar over te gaan.  

We houden er rekening mee dat niet iedereen thuis internet heeft of een computer ter beschikking 

heeft. We willen er alles aan proberen te doen om die gezinnen te helpen. Neem even contact op 

met de directie (011/73 29 20) en dan zoeken we naar een oplossing.  

Afhankelijk van het leerjaar voorzien we een afhaalmoment of worden leer-en werkboekjes aan huis 

bezorgd. Jullie worden per leerjaar hierover op de hoogte gebracht.  

We werken verder op de gekende manier met dit verschil dat we jullie op zondagavond een digitale 

(Gimme) weekplanning met alle leeropdrachten voor die week bezorgen zodat je als ouder best kunt 

inschatten hoe dit te combineren is met jullie gezin en alle overige taken.  Op de weekplanning wordt 

aangegeven wat precies verwacht wordt en hoe de instructie wordt gegeven. We gebruiken gekend 

materiaal (bv. Bingel) en filmpjes die online of via de tv zenders beschikbaar zijn. Er zal ook 

aangegeven worden wanneer een taak klaar moet zijn. We laten alle vakken aan bod komen en 

houden rekening met de verschillen tussen de kinderen .  

Wij zullen de leerlingen die opgevangen worden op school goed omkaderen, zodat zij hun 

schoolwerk tijdens de opvang kunnen doen. Deze kinderen zorgen ervoor dat ze hun boeken 

meebrengen naar school.  

We blijven jullie op de hoogte houden en staan altijd open voor suggesties en feedback.  



 

Neem contact op met de school als je met vragen of problemen zit. 

Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind en van jou als ouder staat voorop. Samen 

met de school kan jij je kind ook de komende periode goed omringen en begeleiden, zodat het 

ondanks alles kan blijven leren en groeien. Leg daarbij de lat niet té hoog voor je kind en voor jezelf, 

wees mild en realistisch. Bedenk ook dat jullie kinderen ontzettend veel leren door veel samen te 

zijn , door samen te spelen en te discussiëren, door zich te leren vervelen, door tijd te hebben om na 

te denken, door te helpen met koken en nog zoveel meer.  

Alvast bedankt voor jullie steun.  

Met vriendelijke groeten,  

Karina De Wyngaert - Directie ad interim  

011/73 29 20  of  lagereschool@dezandkorrel.be  

Meer informatie :  

• www.hechtel-eksel.be /corona 

• Boeken bestellen en afhalen bij de bib https://hechtel-eksel.bibliotheek.be/ 

• Onderwijs Vlaanderen https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/preteaching-nieuwe-leerstof-informatie-

ouders 

• Algemene info : www.info-corona.be 


