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Hoe bereiden wij ons als school voor op de periode na de paasvakantie.  

En wat betekent dit voor jou als ouder? 
 

Beste ouder(s) 

 

Nu we vernomen hebben dat de coronamaatregelen ook na de paasvakantie 

verlengd worden tot en met 3 mei, weten we als school welk scenario kan gehanteerd 

worden nl. dit van ‘preteaching’, waarbij ook nieuwe leerstof aan bod komt. Bij 

‘preteaching’ wordt de leerstof twee keer aangeboden. Een eerste keer via het 

afstandsonderwijs en een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten.  

 

 

Belangrijke afspraken: 

- De kinderen werken 3 tot maximaal 4 uur per dag aan schoolwerk. De juf of meester 

houdt daarbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen. 

 

- Je moet in elk geval zeker niet de leraar vervangen en thuis ‘les’ gaan geven. Voor je 

kind is het belangrijkste dat je gewoon in de buurt bent en opvolgt of het zelfstandig 

aan de slag kan. Echt meewerken aan taken doe je maximaal 2 uurtjes per week. 
 

- Probeer als ouder vooral rust en structuur te creëren om je kind te laten leren. Een 

gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten helpt. 

 
  

Wat betekent dit voor onze school?   

 

In de paasvakantie bereidden we met het schoolteam de ‘preteaching’ voor. We 

gingen na welke leerstof essentieel is voor je kind om naar het volgende jaar over te 

gaan en welke leerstof kan wegvallen. We zorgen ervoor dat dit voor iedereen 

doenbaar en haalbaar is. We plannen geen toetsen in. 

  

Als ouder ben je voor ons de belangrijkste partner:  

 

 We zullen jullie blijven informeren over alle nieuwe ontwikkelingen en we zullen jullie 

zoveel mogelijk tips meegeven. Neem ook regelmatig een kijkje op onze website of 

facebookpagina. 
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 Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, geef een seintje aan de juf 

of meester. Iedereen moet kunnen blijven leren, daar gaan we voor. 

 

 Om ook jullie rust te bieden, zal de juf of meester één communicatiemoment per 

week met jou als ouder voorzien. Zo houden we je goed op de hoogte. Dit zal via 

e-mail gebeuren. 

 

 Wij zorgen ervoor dat de kinderen de instructies van nieuwe leerstof op 

verschillende momenten kunnen bekijken. 

 

 De kinderen die we op school opvangen, krijgen op school tijd om de taken van de 

leerkracht uit te voeren. 

 

 De afspraken voor schoolopvang zijn ongewijzigd.  

Vorige keer moest iedereen een mail sturen. Nu wil ik vragen om enkel bij opvang 

dit aan mij te laten weten (directie@sint-luciaschool.be), indien mogelijk tegen 

zaterdag 18 april. 

 

 Het afstandsonderwijs vraagt ook digitale ondersteuning bij de kinderen vb. bingel. 

Heb je geen PC of internet ter beschikking, laat ons dit zeker weten. Als school 

bekijken we wat de mogelijkheden zijn vb bruikleen laptop. 

 

  

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 onze kinderen (en jullie als ouders) staat 

voor ons voorop. Samen kunnen we onze kinderen goed omringen en begeleiden, 

zodat zij ondanks alles kunnen blijven leren en groeien. 

Hopelijk is de paasvakantie een periode van rust geweest voor jou en je kind. 

 

Heb je vragen, je kan me altijd contacteren via het schoolnummer 03/314 61 87. 

 

Het schoolteam 

Bie Fransen  

 

     

 Meer informatie?    

 Extra informatie voor ouders    

Onderwijs Vlaanderen - Informatie over preteaching van nieuwe leerstof 

 Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .    

 Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.    
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