
Enkele praktische afspraken en veel gestelde vragen (FAQ) 

 

1. Paasvakantie = paasvakantie 

De leerkrachten leveren geen extra taken of opdrachten aan in de paasvakantie. 

Natuurlijk kunnen kinderen verder werken aan de taken of opdrachten die ze reeds 

ontvingen, een boek lezen, spelend leren, … 

Via de ‘teams’ vanaf het 3de leerjaar kan verder gecommuniceerd worden 

2. Start de school opnieuw na de paasvakantie ? 

Dit weten de directies zelf nog niet. Hiervoor is het wachten op de beslissing van de 

Nationale Veiligheidsraad en groen licht van de regering. Die beslissing valt wellicht 

ergens halfweg de paasvakantie. 

3. Wanneer weten we of de lessen opnieuw starten na de 

paasvakantie? 

Van zodra we als school hierover geïnformeerd worden, zullen we ook alle ouders via 

mail berichten hierover. De media berichten vaak zelfs sneller de ouders dan het 

Ministerie de directies  

4. Wat als de lessen niet hervatten na de paasvakantie? 

Wanneer de lessen niet hervatten na de paasvakantie, zal er wellicht een nieuwe periode 

van 2 weken toegevoegd worden aan de lockdown-light. Elke leerkracht ontving 

instructies over het mogelijke scenario waarbij er aan de kinderen nieuwe pakketten 

zullen aangeleverd worden waar met mondjesmaat ook nieuwe leerstof bij zal zijn.  

Ze zullen alles in het werk stellen om te blijven zorgen dat dit voor ouders en kinderen 

een haalbare kaart is. 

5. Kan ik de leerkracht bereiken wanneer ik een probleem heb of 

alles niet zo goed lukt? 

U kan elke leerkracht via mail bereiken. De e-mail adressen vindt u op onze 

schoolwebsite https://www.sgdegraankorrel.be/team 

6. Ik heb een dringende bezorgdheid. Waar kan ik terecht? 

U kan steeds contact opnemen met Katrien Thienpont (zorg) via 

zorg@sgdegraankorrel.be of de directeur directie@sgdegraankorrel.be of 0479/785.263 
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7. Het lukt moeilijk om mijn kind thuis te motiveren? Hoe pak ik 

het aan? Zijn er tips? 

 

Veel ouders vangen in deze coronacrisis thuis de kinderen op. Dat is wennen. “Structuur 

brengt rust voor kind en ouder”, adviseert onderwijsondersteuner Wendy Peerlings. 

Structuurkaarten helpen daarbij. 

Hoe werken ouders samen met hun kind aan structuur? 

 Denk samen na over jullie dagindeling: wat staat er vandaag op het programma en 

wanneer? 

 Spreek af wat jullie samen doen, en wat alleen. 

 Pas indien mogelijk de dagindeling van de school toe en plan de dag in 7 blokken: 

voormiddag deel 1, voormiddag pauze, voormiddag deel 2, middag, namiddag deel 1, 

namiddag pauze, namiddag deel 2. Plan activiteiten zoals eten, spelen, taken maken, 

speeltijd, schermtijd, lezen … in. 

 Krijgt jouw kind schooltaken waarbij het hulp nodig heeft? Organiseer wat 

haalbaar is. Niet het aantal uren is in deze uitzonderlijke situatie het belangrijkst, wel 

regelmatig de leerstof herhalen. 

 Probeer elke dag dezelfde structuur aan te houden. Zo weet je kind wat er verwacht 

wordt en kan het beter wennen aan de nieuwe situatie thuis. 

 Kan je zelf je werk in blokken indelen? Stem jouw werktijd en de taken van je kind op 

elkaar af. Pauzeren kan samen, opnieuw aan de slag gaan ook. 

 Sta als ouder open voor feedback van je kind. Wat lukt, wat niet? Pas de dagindeling 

aan indien nodig. 

 Geef je kind een compliment wanneer het goed bezig is. Moedig het extra aan 

wanneer het moeizaam gaat. 

https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2020/03/Structuurkaarten_Corona.pdf


 Wees mild. Verwacht als ouder geen perfectie. Er zullen altijd dingen zijn die 

moeilijker lopen. 

 

Hoe maak je structuurkaarten gebruiksklaar? 

 Download structuurkaarten. 

 Druk ze enkelzijdig af. 

 Kies de kaartjes die je wil gebruiken. Knip ze uit. 

 Hang ze in de gewenste volgorde, op een centrale plaats in huis. 

 

8. Hoe zit het met de openluchtklassen? 

Op dit moment ontvingen we nog geen concrete richtlijnen over het al/niet doorgaan 

van de openluchtklassen. Ook hier geldt dat we die maar zullen laten doorgaan indien de 

situatie veilig genoeg is en we hiervoor vanuit de overheid ook ‘groen licht’ krijgen. 

Indien de openluchtklassen zullen geannuleerd worden, zullen we ook de reeds betaalde 

voorschotten terugstorten. 

9. Wat met de eerste communie en het vormsel ? 

Alle eerste communie –en vormselvieringen voor dit schooljaar zijn door de bisschoppen 

geannuleerd.  

Nieuwe datum eerste communie : 

Nieuwe datum vormsel : 

 

10. Zal mijn kind moeten zittenblijven door de Coronacrisis 

De beslissing of uw kind al dan niet een jaar moet overzitten zal nooit ingegeven zijn 

door de gevolgen of de opgelopen leerachterstand door de Coronacrisis. Leerkrachten 

beschikken over heel wat observatie –en evaluatietools doorheen het jaar die de 

beslissing hierrond bepalen. Het zal dan ook op basis van die elementen en een overleg 

binnen het zorgteam zijn dat deze beslissing wordt genomen. 

Evenmin zal de Coronacrisis een aanleiding/oorzaak zijn voor het eventueel niet-

toekennen van een getuigschrift op het einde van de lagere school. 

https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2020/03/Structuurkaarten_Corona.pdf


Hierbij zullen nog niet al jullie vragen beantwoord zijn. Vele vragen kunnen we momenteel 

zelf ook nog niet beantwoorden. 

We houden er wel aan om jullie steeds up-to-date te informeren volgens de richtlijnen die 

we zelf ontvangen. 

 

Vriendelijk groet, 

 

Carlo Piscador 

Directeur 

directie@sgdegraankorrel.be 
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