
 

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

 

Beste ouders en leerlingen, 
 
    
U ontving reeds een telefoon van de klasleerkracht met een beetje uitleg over onze werking na 
de vakantie. Hierbij nog een brief met alle uitleg. 
 
Na de paasvakantie schakelen de scholen over op doenbare en haalbare ‘preteaching’, 
waarbij ook nieuwe leerstof aan bod komt. 
 
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/Zij 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. De school houdt daarbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden 
van de leerlingen: de lln. van de eerste graad werken 1 à 2 uren per dag aan hun taken,        
de leerlingen van de tweede en derde graad werken 3 à 4 uren per dag aan hun taken. 
 
Wij hebben ervoor gekozen om dit alles te organiseren via google classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat betekent dit voor onze school?   
 
In de paasvakantie hebben we met het schoolteam de ‘preteaching’ voorbereid.                           
We zijn nagegaan welke leerstof essentieel is voor je kind om naar het volgende jaar over te 
gaan en welke leerstof kan wegvallen. We hebben er proberen voor te zorgen 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.                          
(Facebook, website, mail)  

• Elke leerling krijgt een eigen googleaccount voor alle communicatie met de school. Ook alle 
klastaken en opdrachten worden op dit platform aangereikt. Volg het stappenplan hiervoor. 

• Wij engageren ons om álle leerlingen en ouders mee te blijven nemen. Elke leerling moet 
kunnen blijven leren.  

• De klasleerkracht organiseert wekelijks via google classroom een live 
communicatiemoment voor de leerlingen. Leerlingen kunnen dan vragen stellen over de 
leerstof, maar hebben ook even de tijd om met elkaar te communiceren.  
In Google Classroom vindt u een link om deel te nemen aan het live communicatiemoment. 
Deelnemen doet u door op het afgesproken momenten op de link te klikken.  
Voor de leerlingen van klas 1 en 2 is begeleiding van de ouders hierbij erg belangrijk. 

• De klasleerkracht blijft via e-mail bereikbaar voor al uw vragen. 
• De leerkrachten van het 4de, 5de en 6de leerjaar posten op maandag om 7.00 uur telkens de 

opdrachten voor de ganse week. De leerkrachten van het 1ste, 2de en 3de leerjaar posten de 
opdrachten per dag omdat de jongere kinderen meer structuur nodig hebben. Voor alle 
leerjaren moeten de opdrachten pas op vrijdag klaar zijn. Zo kan iedereen alles naar eigen 
tempo en mogelijkheden afwerken. De lln. kunnen de instructies op verschillende 
momenten bekijken. Wij voorzien 4 lesdagen en 1 afwerkdag = vrijdag. Op vrijdag om 12.00 
uur worden ook de correctiesleutels gepost. 

• De afspraken voor schoolopvang zijn ongewijzigd. 
• Wij staan altijd open voor je gewaardeerde feedback. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 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. Je actieve betrokkenheid bij de taken zal bij 
kinderen in de eerste graad groter zijn dan bij kinderen uit de tweede en derde graad.  
 
Probeer als ouder om de juiste context (rust en structuur) te creëren om je kind te laten leren. 
Een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten helpt hierbij. 
 
Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, geef de klasleerkracht via mail een 
seintje. In dialoog met jou bekijken we samen wat er kan aan gedaan worden.  

      
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.    

 
 
 
Wij willen u vragen als ouder om de eerste week ook even geduld te hebben, want voor onze 
leerkrachten is dit eveneens een nieuwe manier van werken. Zij hebben de ganse paasvakantie 
hard gewerkt om alles zo goed als mogelijk voor te bereiden, maar er kan altijd iets misgaan. 
 
 
 
Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
de directie 

https://www.klasse.be/220141/structuurkaarten-helpen-ouders-met-structuur/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/preteaching-nieuwe-leerstof-informatie-ouders
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/preteaching-nieuwe-leerstof-informatie-ouders
http://www.info-coronavirus.be/
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be

