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Infobrief april en mei 2020 
Praktische brief ten tijde van corona 

 

Beste ouders 
 

Tot op heden werden er nog geen knopen doorgehakt over het al dan niet opstarten van de 
school na de paasvakantie. In afwachting daarvan bereidden we de voorbije week met het 
volledig schoolteam de verschillende scenario’s voor. 
 
scenario 1: scholen starten opnieuw op meteen na de paasvakantie – op maandag 20 april 
2020. Dit houdt in dat de lesstructuur zoals voorheen start. 

scenario 2: scholen starten opnieuw op in de loop van mei – vanaf dan starten we met pré-

teaching en wordt nieuwe leerstof aangeboden en krijgen de kinderen de gelegenheid deze 

ook verder in te oefenen - zie afspraken verder in deze infobrief en ook de mailing via 

smartschool. 

scenario 3: scholen starten niet of nauwelijks meer op vóór de zomervakantie – de tot op 

heden gemaakte afspraken worden bijgestuurd in de loop van de maand mei. 

In functie daarvan contacteerden onze leerkrachten leerlingen of ouders telefonisch van wie 
we nog niets hoorden via smartschool en werden ook al een aantal huisbezoeken afgelegd.  
Er werden ook reeds laptops en I-pads verdeeld aan kinderen lager die aangaven een digitaal 
probleem te hebben.  
Daarnaast tekende onze school ook in voor gratis wifi voor gezinnen die hier nood aan 
hadden, tot op heden waren er een 4-tal gezinnen die hiervoor intekenden. 

Op de volgende bladzijden volgt praktische informatie, gebaseerd op de tot op heden 

bekende informatie. 

We hopen van harte dat jullie allen gezond blijven en wensen iedereen een fijne 

paasvakantie. 

 

Met vriendelijke groeten 

Kathy Van Langenhoven 

Directeur 
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1. Warme maaltijden mei 2020 
 
 

 

Voor de maand mei kunnen er maaltijden worden 
gereserveerd, zo krijgen we zicht op het aantal 
kinderen die een warme maaltijd wensen. De menu 
is – gezien de crisis – echter nog niet opgemaakt. 
We evalueren na de paasvakantie de situatie en 
zullen op dat moment communiceren omtrent het al 
dan niet aanbieden van warme maaltijden.  
Net zoals dat ook de vorige jaren het geval was, kan 
de school terugvallen op een eigen productie, indien 
nodig. We sluiten het aanbieden van warme 
maaltijden dus zeker niet uit. 
 
 
 

2. Wat als de school op 20 april 2020 niet opengaat en pas ergens in 
mei … 
 
Ons schoolteam vindt het enorm belangrijk dagelijks – ondanks de maatregelen – toch ‘live’ aanwezig 
te zijn en te praten over de leerstof, vragen te beantwoorden of even te babbelen over allerlei zaken, 
daarom hebben we voor alle klassen kleuter en lager een schema opgemaakt. 
 
We hopen dat onderstaand overzicht van alle klassen het gemakkelijker maakt om de sessies vlot in te 
plannen. 

Jongste kleuterklassen Centrum en Keur:                                                                          
 
We starten met een eerste live-sessie op maandag 20 april met alle kleuterjuffen jongste kleuters in het 
Centrum – juf An, juf Violein, juf Fien en juf Pascale. Daarna zullen alternerend 2 teams van juffen jongste 
kleuters de onthaalmomenten verzorgen, telkens op maandag, woensdag en vrijdag. 
 
In onze vestiging Keur zal juf An B. het onthaal verzorgen.  
 
Mijn vakken: 
Voor alle jongste kleuters in het centrum: Jongste kleuters Centrum 
Jongste kleuters in Keur: Jongste kleuters Keur 

 
Uur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8.30 – 9.00 X  X  X 

 
Inhoud: onthaal met Jules i.k.v. structuur aanbieden zoals in de klas, daarna een vervolgverhaal zoals in de 
kring en daarna een vragenmomentje voor en door kleuters. 
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Oudste kleuterklassen Centrum en Keur 
 
In onze oudste kleuterklassen wordt via de live-sessies extra ingezet op letterherkenning, cijfergeletterdheid en 
ook extra op taalvaardigheid. Deze sessies gaan door op maandag, woensdag en vrijdag.  
In functie van de ontwikkelingsdoelen wordt door het team een brief opgemaakt en een themabundel die 
telkens op vrijdag voor de betrokken week wordt doorgestuurd via smartschool. Concreet betekent dit dat op 
vrijdag 17 april alle info gemaild wordt voor de week van maandag 20 april 2020.  
Wie de themabundel niet kan downloaden kan deze op maandag 20 april afhalen op het secretariaat van 10.00 
tot 15.00. 
 
Voor alle klasgroepen oudste kleuters werd een apart klasvak gemaakt, zodat de sessie per klas kan doorgaan: 
 
K2/3A: Oudste kleuters – Bolleboosjes – juf Elke DR 
K2/3B: Oudste kleuters – Vosjes – juf Julie 
K2/3C: Oudste kleuters – Uiltjes – juf Elke S 
K2/3 Keur: Oudste kleuters Keur – juf Linsy 
 

Startuur per 
klasgroep 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

K2/3C om 9.30 – juf 
Elke Scholliers 

X  X  X 

K2/3B om 13.00 – juf 
Julie Brusselmans 

X  X  X 

K2/3A om 15.00 – juf 
Elke De Ridder 

X  X  X 

K2/3 Keur om 9.30 – 
juf Linsy Beeckwee 

X  X  X 

 
Inhoud: onthaal gebaseerd op de huidige klaswerking, een verhaal gekoppeld aan woordenschatuitbreiding 
en infomomenten over de themabundel. 
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Lagere school:  
 
Vanaf de paasvakantie wordt via pré-instructie nieuwe leerstof aangeboden. Alle leerlingen en ouders 
ontvangen via smartschool telkens op vrijdag het weekschema met taken en lesonderwerpen voor de week 
daarna.  
Concreet betekent dit dat het eerste weekschema gemaild zal worden door de klasleerkracht op vrijdag 17 april 
voor de week van maandag 20 april. Onze school volgt hier de basisafspraken van ons huiswerkbeleid. 
 
Op schoolniveau werden live-sessies afgesproken op klasniveau, maar daarnaast is er ook uitbreiding met 
sessies verzorgd door het zorgteam: er zal extra ingezet worden op cirkelrekenen, ralfilezen, uitbreiding 
taalvaardigheid voor onze anderstalige kinderen en projecten kangoeroe.  
De SES-leerkrachten zullen ook telkens op vrijdag de betrokken kinderen uitnodigen en/of materialen mailen 
voor de volgende week. 
Ook de leerkrachten LO zullen wekelijks op vrijdag een bewegingsbundel mailen via smartschool. 
 
Omdat we de voorbije weken al constateerden dat smartschool op sommige momenten overbelast was, hebben 
we getracht de sessies te spreiden. 
 
Nieuwe leerstof zal grotendeels aangebracht worden via instructiefilmpjes. Het is belangrijk om deze voor een 
live-sessie zeker grondig te bekijken, zodat je achteraf ook gerichte vragen kan stellen aan de klasleerkracht. 
 
Aangezien het hier nieuwe leerstof betreft vinden we het uitermate belangrijk dat de oefeningen gemaakt 
worden en de live-sessies door alle leerlingen worden bijgewoond. Jouw werkhouding en attitude worden 
geobserveerd en beoordeeld. 
 
Heb je toch nog een probleem met je log-in of computer laat je dit meteen weten aan de klasleerkracht of 
telefonisch aan het secretariaat. 
 
Op maandag 20 april krijgen alle kinderen nog eens extra duiding door hun klasleerkracht. 

 
Schema 1ste leerjaar  
 

Mijn vakken op 
smartschool 

Begeleidende 
leerkrachten 

Uur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Kangoeroewerking 
voor L1/L2/L3 

Juf Marina 9.00 
tot 
9.30 

    Live-sessie – 
infomoment 
met 
betrekking tot 
project. 

1ste leerjaar Juf Valerie en 
juf Evie 

11.00 
tot 
12.00 

 Live-
sessie 
taal 

 Live-sessie 
wiskunde 

 

1ste leerjaar Juf Valerie en 
juf Evie 

11.00 
tot 
11.30 

Live-sessie 
– accent 
op lezen 

 Live-sessie – 
accent op 
lezen 

 Live-sessie – 
accent op 
lezen + 
vragenuurtje 

1ste leerjaar Juf Kim 11.30 
tot 
12.00 

Pré-
instructie 
taal (enkel 
voor 
kinderen 
die nu al in 
pré-

 Pré-
instructie 
wiskunde 
(enkel voor 
kinderen 
die nu al in 
pré-
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instructie 
zitten) 

instructie 
zitten) 

Uitbreiding 
woordenschat  

Juf Michelle 11.00 
tot 
12.00 

  Live-sessie – 
specifiek 
voor 
kinderen 
die thuis 
anderstalig 
zijn – Matti 
en Mona 

  

 
Afspraken per week: 
 
- 5 lessen/taken wiskunde 
- 5 lessen/taken taal 
- Dagelijkse leesbeurten – kern 9 

 
 
Schema 2de leerjaar  
 

Mijn vakken op 
smartschool 

Begeleidende 
leerkrachten 

Uur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Kangoeroewerking 
voor L1/L2/L3 

Juf Marina 9.00 
tot 
9.30 

    Live-sessie – 
infomoment 
met 
betrekking tot 
project. 

2de leerjaar Juf Lies en juf 
Myriam 

9.00 
tot 
10.00 

 Live-
sessie 
wiskunde 

 Live-sessie 
taal 

 

2de leerjaar Juf Lies en juf 
Myriam 

9.00 
tot 
9.30 

Live-sessie 
– accent 
op lezen 

 Live-sessie – 
accent op 
lezen 

 Live-sessie – 
accent op 
lezen + 
vragenuurtje 

2de  leerjaar Juf Lies 9.30 
tot 
10.00 

Pré-
instructie 
wiskunde 
(enkel 
voor 
kinderen 
die nu al in 
pré-
instructie 
zitten of 
die iets 
moeilijk 
vinden) 

 Pré-
instructie 
taal (enkel 
voor 
kinderen 
die nu al in 
pré-
instructie 
zitten of die 
iets moeilijk 
vinden) 

  

Uitbreiding 
woordenschat  

Juf Michelle 11.00 
tot 
12.00 

  Live-sessie – 
specifiek 
voor 
kinderen 
die thuis 
anderstalig 
zijn – Matti 
en Mona 
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Afspraken per week: 
 
- 5 lessen/taken wiskunde 
- 5 lessen/taken taal 
- 3 lessen spelling 
- Dagelijkse leesbeurten  

 
 
 

Schema 3de leerjaar  
 

Mijn vakken op 
smartschool 

Begeleidende 
leerkrachten 

Uur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Kangoeroewerking 
voor L1/L2/L3 

Juf Marina – 
enkel de 
betrokken 
kinderen 
worden 
uitgenodigd. 

9.00 
tot 
9.30 

    Live-sessie – 
infomoment 
met 
betrekking 
tot project. 

3de leerjaar Juf Sonia en 
juf Ina 

9.30 
tot 
10.30 

Live-
sessie 
wiskunde 

 Live-sessie 
Nederlands 
- taal 

Live-sessie 
wiskunde 

Live-sessie 
Nederlands 
spelling 

3de leerjaar Juf Petra 11.00 
tot 
12.00 

 Cirkelrekenen 
– 
bewerkingen 
tot 1000 

   

Uitbreiding 
woordenschat  

Juf Michelle 11.00 
tot 
12.00 

  Live-sessie 
– specifiek 
voor 
kinderen 
die thuis 
anderstalig 
zijn – Matti 
en Mona 

  

3de leerjaar Juf Véronique 
– nodigt de 
ingeschreven 
kinderen 
individueel uit. 

13.30 
tot 
13.50 

Ralfilezen 
Groep 1 

Ralfilezen 
Groep 1 

Ralfilezen 
Groep 1 

Ralfilezen 
Groep 1 

Ralfilezen 
Groep 1 

3de leerjaar 13.50 
tot 
14.10 

Ralfilezen 
Groep 2 

Ralfilezen 
Groep 2 

Ralfilezen 
Groep 2 

Ralfilezen 
Groep 2 

Ralfilezen 
Groep 2 

 
Afspraken per week: 
 
- 5 lessen/taken wiskunde 
- 5 lessen/taken taal 
- 3 taken spelling 
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Schema 4de leerjaar  
 

Mijn vakken op 
smartschool 

Begeleidende 
leerkrachten 

Uur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Kangoeroewerking 
voor L4 

Juf Marina 9.00 
tot 
9.30 

    Live-sessie – 
infomoment 
met 
betrekking 
tot project. 

4de leerjaar Juf Yaëll en juf 
Jana 

13.30 
tot 
14.30 

Live-
sessie 
wiskunde 

 Live-sessie 
Nederlands 
- taal 

Live-sessie 
wiskunde 

Live-sessie 
Vragenuur 
over alle 
domeinen 
heen 

4de leerjaar Juf Petra 11.00 
tot 
12.00 

   Cirkelrekenen 
– bewerkingen 
met 
kommagetallen 

 

Uitbreiding 
woordenschat  

Juf Michelle 11.00 
tot 
12.00 

  Live-sessie 
– specifiek 
voor 
kinderen 
die thuis 
anderstalig 
zijn – Matti 
en Mona 

  

 
Afspraken per week: 
 
- 5 lessen/taken wiskunde 
- 5 lessen/taken taal 
- 3 taken spelling 

 

 
Schema 5de leerjaar  
 

Mijn vakken op 
smartschool 

Begeleidende 
leerkrachten 

Uur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Kangoeroewerking 
voor L5 en L6 

Juf Marina 9.30 
tot 
10.00 

    Live-sessie – 
infomoment 
met 
betrekking 
tot project. 

5de leerjaar Juf Riet en juf 
Tessie 

10.00 
tot 
11.00 

Live-
sessie 
wiskunde 

Live-sessie 
Nederlands 

Live-sessie 
wiskunde 

Live-sessie 
Nederlands 

Live-sessie 
vragenuur 
over alle 
leervakken 

5de leerjaar Juf Ann 11.00 
tot 
12.00 

    Live-sessie 
Frans 

Uitbreiding 
woordenschat  

Juf Michelle 11.00 
tot 
12.00 

  Live-sessie 
– specifiek 
voor 
kinderen 
die thuis 
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anderstalig 
zijn – Matti 
en Mona 

 
Afspraken per week: 
 
- 5 lessen/taken wiskunde 
- 4 lessen/taken Nederlands 
- 2 lessen/taken Frans 

 
Schema 6de leerjaar  
 

Mijn vakken op 
smartschool 

Begeleidende 
leerkrachten 

Uur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Kangoeroewerking 
voor L5 en L6 

Juf Marina 9.30 
tot 
10.00 

    Live-sessie – 
infomoment 
met 
betrekking 
tot project. 

6de leerjaar Juf Ann 10.00 
tot 
11.00 

    Live-sessie 
Frans 

6de leerjaar Juf Kim en juf 
Tabita 

14.00 
tot 
15.00 

Live-
sessie 
wiskunde 

Live-sessie 
Nederlands 

Live-sessie 
wiskunde 

Live-sessie 
Nederlands 

Live-sessie 
vragenuur 
over alle 
leervakken 

 
Afspraken per week: 
 
- 5 lessen/taken wiskunde 
- 4 lessen/taken Nederlands 
- 2 lessen/taken Frans 

 

 

 … en zo was het vroeger … 
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3. Tips voor dagschema's en planning van je kinderen 

Met een goede planning en organisatie kunnen zowel ouders als kinderen efficiënt werken/studeren en toch een 
zinvolle vrijetijdsbesteding hebben. 
 

Tips voor ouders: 

 Probeer jouw werktijd en vrije tijd op eenzelfde moment te laten plaatsvinden met die van jouw kinderen door 
samen een dagschema voor het hele gezin te maken. Het is daarbij belangrijk dat je kinderen mee beslissen. Dit 
zal ervoor zorgen dat iedereen de afspraken makkelijker naleeft. Iedereen staat ‘s ochtends best op eenzelfde 
moment op en begint dan aan zijn dagtaak. Pauzes worden ook best samen genomen. Je kinderen kunnen dan 
vrij kiezen wat ze tijdens de pauzes doen, maar probeer ook wat bewegingsmomenten in te lassen. Laat je 
kinderen gaan slapen op een vast uur zoals ze gewend zijn tijdens de schoolperiode. 
 

 Probeer het tijdens de werkmomenten stil te houden thuis. Als je kinderen vragen hebben over hun 
opdrachten, dan kruisen ze deze aan en stellen ze die op een later moment, wanneer jij niet aan het werk bent. 
Of ze verzamelen deze vragen voor de leerkracht zodat ze die kunnen doorsturen of bespreken tijdens eens live-
sessie. 
 

 Als je kinderen weinig inspiratie hebben voor de invulling van de pauzes of als ze steeds dezelfde dingen doen, 
dan kan je zelf activiteiten voorstellen die ze alleen of samen met jou kunnen doen. 
 

 Schrijf de planning op een groot blad en hang ze ergens zichtbaar op, bv. in je keuken. Probeer deze planning 
strikt te volgen. Dit zal in het begin wat aanpassingen vragen, maar iedereen zal na een tijd de routine gewoon 
worden. 

 
4. En nog even ter herinnering … 

 
… de lasagnes worden bedeeld eind mei, de datum wordt nog later medegedeeld. 

 
 

… de pedagogische studiedag van mei gaat door op woensdag 27 mei wegens een reeds geboekte uiteenzetting 
van dhr. Kees Van Overveld rond extra inzetten op sociaal-emotioneel leren, en niet op woensdag 20 mei zoals 
oorspronkelijk voorzien. 
 
 
… de stoet van zondag 26 april en ook het schoolfeest van zondag 13 mei worden beiden geannuleerd op basis 
van de huidige richtlijnen van de overheid. 
 
 

 

Tot slot: …                                 
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