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EXTRA NIEUWSBRIEF 16 APRIL 2020
“Wat na de paasvakantie ?”
Beste ouders en kinderen,

Ten Aard, donderdag 16 april 2020

Zoals beloofd volgt hier een extra nieuwsbrief in verband met onze schoolsituatie na de
paasvakantie.
1.Algemene richtlijnen
De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft gisteren
(woensdagavond 15 april), op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de
huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met
zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze
gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum
gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.
Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en
dat de scholen in opvang moeten blijven voorzien. De scholen blijven tot en met
donderdag 30 april open voor noodopvang volgens de gekende richtlijnen : voor
kinderen van ouders met een cruciaal beroep (zorg, veiligheid, distributie) of voor
kinderen in een kwetsbare situatie. Vrijdag 1 mei is een wettelijke feestdag en zijn de
scholen gesloten. Alle kinderen krijgen vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden
volgens de principes van ‘preteaching’.
Bij deze vorm van ‘preteaching’ wordt de leerstof twee keer aangeboden. Een eerste
keer via het afstandsonderwijs. Een tweede keer wanneer de lessen op school
hervatten. De leerkracht 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.
Bij ‘preteaching’ bedraagt de leertijd van de leerlingen maximaal de helft van de werkelijke
leertijd in de klas. Online zelfstandig leren is immers veel intensiever dan les krijgen in de
klas. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk
zijn voor school, afhankelijk van de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen.
Als ouder heb je een ondersteunende rol bij ‘preteaching’, 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.
2.Wat betekent dit voor onze school?
Tijdens de paasvakantie heeft elke leerkracht van de lagere school de ‘preteaching’
voorbereid. We gingen na welke leerstof essentieel is voor je kind om naar het volgende
jaar over te gaan en welke leerstof kan wegvallen. Ook voor de kleuterschool zullen we
enkele activiteiten voor uw kleuter aanbieden.
We zorgden ervoor dat dit voor iedereen doenbaar en haalbaar is.

Als ouder ben je voor ons een belangrijke partner :
-Wij gaan voluit voor dialoog en ondersteuning. We zullen je 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.
-We zorgen voor een weekschema als voorbeeld. Je rol als ouder bestaat er in om de
juiste context (rust en structuur) te creëren om je kind te laten leren.
Een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten helpt hierbij.

-We voorzien in deze fase voor communicatiemoment(en) per week met jou als ouder en
de leerkracht. Dit zal je door de eigen klasleerkracht meegedeeld worden via mail.
-We zorgen voor correctiesleutels nadien, waar nodig.
-Wij staan altijd open voor je gewaardeerde feedback.
3.Wat kan je als ouder doen?
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!
Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind (en jou als ouder) staat voor
ons voorop. Samen als school en ouders kunnen we de leerlingen goed omringen en
begeleiden, zodat zij ondanks alles kunnen blijven leren en groeien.
Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, neem dan contact op met de
klasleerkracht. In dialoog met jou bekijken we samen wat er aan kan gedaan worden.
4.Opvang op onze school
Net zoals de voorbije weken, zal er opvang, van 8.15 tot 15.40u, op onze school
georganiseerd worden voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kinderen
in een kwetsbare situatie. De algemene richtlijn om kinderen zo veel mogelijk thuis te
houden, blijft nog van kracht.
Indien u van de opvang gebruik dient te maken, gelieve te mailen naar
directie@vbsgeta.be ten laatste zondagmiddag 19 april.
5.Tot slot
Morgen, vrijdag 17 april, vindt u een bericht met het weekschema voor volgende
week van de klasleerkracht in uw mailbox. U zal daarin ook vernemen wanneer u de
klasleerkracht kan contacteren en wanneer u het nodige materiaal (boeken,
werkschriften) voor uw kind kan ophalen op onze school (in openlucht onder het afdak),
indien nog nodig.
Gelieve dit ophaalmoment zo kort mogelijk te maken en bij eventueel contact met
andere ouders de social distance-maatregelen te respecteren.
Op vrijdag 24 april zal u op dezelfde manier het weekschema voor de week van 27 april
verkrijgen.
Nogmaals bedankt aan iedereen voor zoveel volgehouden inzet !
Verzorg jezelf en elkaar
Ellen Beyens, directie
en het ganse schoolteam
Volgende nieuwsbrief : ten laatste tegen 30 april

