
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouders 
 
Graag lichten we jullie in over hoe het verder moet na 19 april 2020, nu we met zekerheid weten dat de 
scholen gesloten blijven. 
 
Deze afspraken gelden voor alle leerlingen van onze lagere school en zijn gebaseerd op jullie tips, 
ideeën,… die we kregen dankzij het evaluatieformulier dat jullie massaal invulden.  Dank je wel hiervoor.  
Uit de enquête bleek dat 85% tevreden tot zeer tevreden is over onze aanpak voor paasvakantie.  Dit 
stimuleert en motiveert ons om het nog beter te doen na 19 april!  
 

 Er zal gewerkt worden met dagopdrachten die ten laatste om 9u00 ’s ochtends online zullen staan.   
We streven ernaar dat de leerlingen hierbij zo zelfstandig mogelijk aan de slag kunnen, zodat ook 
jullie van thuis uit kunnen verder werken op een haalbare manier. 
Bij de opdrachten zullen ook lesvideo’s staan die jouw kind begeleiden doorheen deze lessen.  Deze 
filmpjes zullen op om het even welk moment bekeken kunnen worden.   
Deze opdrachten zullen ook NIEUWE LEERINHOUDEN bevatten.   
Voor de inoefening hiervan zal de klasleerkracht verwijzen naar werkboeken, Kweetet, Google 
formulieren, Bookwidgets,… 
 

 Er zal duidelijk vermeld staan welke oefeningen moeten en ook welke vrijblijvend kunnen gemaakt 
worden.  De deadlines zullen zichtbaar zijn op Google Classroom.  Taken indienen kan door op de 
knop “markeren als klaar” te drukken, hierbij vertrouwen we op jullie…  Ook kan een leerkracht 
vragen om een foto in te dienen van het werkboek.  Dit zal duidelijk vermeld worden en een 
stappenplan zal jullie hierbij begeleiden.   
Indien een bepaalde leerling de MOET-taken niet maakt, zullen wij contact op nemen met de 
ouders om samen naar een oplossing te zoeken. 
 

  Per dag voorziet de klastitularis maximaal 3 moet- taken i.v.m. volgende leerstofgebieden: 
wiskunde, taal, spelling en  Frans (voor 5 & 6). 
 

 Wekelijks zal er ook minimum 1  klasgesprek voorzien worden door elke leerkracht via Google 
Meet.  Ook zal er steeds een Google Meet link openstaan.  (zie camera als je werkt met de app van 
Google Classroom/ zie Meet-link bovenaan je scherm als je werkt met een laptop) Hier kunnen 
leerlingen op om het even welk moment een babbeltje slaan, samen een tekst hardop voorlezen,… 
 

 Kinderen die op school opgevangen worden kunnen gebruik maken van ons computerpark.  
Brengen jullie wel telkens ALLE boeken mee van rekenen, taal, spelling en Frans? Alsook jullie 
scheurblokken. 
 

 Er zal geen klassieke proefwerkperiode zijn eind juni zoals gewoonlijk.  Tussentijdse testen enz.  
zullen het eindrapport vormen. 

Vriendelijke groet, 
Team van Het Spoor, Sijsele 


