
Beste ouders, 

 

Ondertussen loopt de paasvakantie op zijn laatste voetjes. 

We hopen dat u en uw familie in goede gezondheid mogen verkeren. 

 

Gisteren kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen en werd een verlenging van de 

maatregelen voor de scholen aangekondigd tot begin mei. 

Als scholen kregen we nu wel de opdracht om ook nieuwe leerstofpakketten aan te bieden via 

afstandsonderwijs. 

 

Wat betekent de maatregelen nu concreet voor onze school en onze kinderen en voor jullie als 

ouders? 

 

1. De scholen blijven gesloten , met uitzondering van ouders die behoren tot een prioritaire 

categorie. Zij kunnen blijven beroep doen op de noodopvang te Melsen. Er wordt een bevraging 

rondgestuurd naar alle ouders om in te tekenen op deze noodopvang. Gelieve deze ook in te vullen 

idien u geen gebruik wenst te maken van de noodopvang. 

2. Alle leerlingen van de lagere school zullen vanaf nu ook 'nieuwe leerstof' aangeboden krijgen om 

van thuis uit aan de slag te gaan.  

3. De kleuterjuffen voorzien in een aantal 'onderhoudende' opdrachten om de band met het 

klasgebeuren te onderhouden. 

 

Om het aanbieden van nieuwe leerstof voor de kinderen van de lagere school te organiseren, 

maakten we een aantal uniforme afspraken met alle leerkrachten van het lager : 

 

1. Er wordt aan de ouders een weekoverzicht bezorgd waarin alle taken/opdrachten voor de hele 

week zijn weergegeven. Dit gebeurt in een uniform schema , aangepast aan de bijzonderheden van 

elke graad. In het schema staan ook verwijzingen, linken, ... naar bronnen waar u/het kind meer 

informatie kunnen vinden. (filmpjes, handboeken, ...) 

2. Er is ook een dagschema dat de taken per dag weergeeft en de veronderstelde werktijd.  

3. De nodige handboeken en werkboeken, werkbundels worden door de klasleerkrachten aan huis 

bezorgd bij elke leerling in de periode tussen vandaag (donderdag 16.04) en zondag 19.04. 

4. De weekplanning met dagtaken wordt door elke leerkracht digitaal aangeleverd steeds op zondag 

voor 17.00 uur via het mailadres van de ouders. 

5. Alle leerkrachten sturen ook nog een mail met de specifieke werkwijze voor hun klas, de 

feedbackmomenten en contactmomenten voor ouders. 

 

Alle leerkrachten waren de voorbije dagen druk in de weer om materialen te verzamelen en klaar te 

maken, lesfilmpjes te maken of op te zoeken. Op die manier proberen ze voor elk kind een waardevol 

en haalbaar pakket samen te stellen. Bedankt hiervoor ! De komende dagen rijden ze dus ook uit om 

de nodige materialen bij jullie aan huis te bezorgen ... 

 

We weten dat deze manier van werken ook van jullie, als ouder, een bijzondere organisatie vraagt, 

doch willen jullie sterk aanmoedigen om uw kind te willen ondersteunen en motiveren om de 

voorziene week-en dagplanningen stipt op te volgen. 

Maak ook gebruik van de gelegenheden tot feedback en communicatie indien u vragen of 

bezorgdheden hebt. 

 



We wensen elk kind en elke ouder veel succes toe voor de komende dagen en weken bij deze nieuwe 

lesorganisatie. 

Hou het vooral ook gezond! 

 

Bijkomende info : 

 

Alle openluchtklassen voor dit schooljaar  (boerderijklas, sportklas, stadsklas) zijn geannuleerd ! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Carlo Piscador 

directeur 

 

 

Dit is een no-reply adres. Hierop kan u niet antwoorden. U kan me steeds bereiken via 

directie@sgdegraankorrel.be 
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