
                                                                                            Donderdag 16 april 2020 
 

 
 
CORONA UPDATE: educatief aanbod thuis tot en met 3 mei 

 
 

 
Beste ouders 
 
Zoals jullie waarschijnlijk via de media al vernomen hebben, blijven we met zijn allen nog eventjes in hetzelfde schuitje 
zitten. Onze leerkrachten blijven de komende veertien dagen afstandsleren aanbieden. In grote lijnen werken we verder 
zoals vóór de paasvakantie, maar dan rekening houdend met de richtlijnen van de overheid. 
 
Wat zegt de minister? 

- Maximum 3 à 4 uur schoolwerktijd per dag voor de leerling ( pauzeren mag! ) en max 2 uur begeleidingswerk 
per week door de ouders. 

- Vanaf nu gaat het verder dan inoefening van gekende leerstof, er worden nieuwe leerinhouden aangeboden in 
pre-teaching ( instructiefilmpjes en/of online lesgeven ). 

 
Opgelet: de minister maakt hier geen enkel onderscheid in leeftijd van leerlingen of schoolniveau!! Hij stelt een 
algemene regel. Bovendien werkt niet ieder kind van dezelfde leeftijd even vlug of even geconcentreerd. We geven dus 
de raad aan de ouders om dit relatief te bekijken, jullie kennen jullie kind hierin het best!  
 
Hoe gaan wij daar mee om? 
Lager: 

- De leerlingen krijgen een weekpakket zoals voorheen, nu uitgebreid met nieuwe leerinhoud. 
Dit gebeurt onder de vorm van pre-teaching: 
 

Pre-teaching ( is een bestaande werkvorm uit de onderwijswereld om aan differentiatie te doen voor 
bepaalde groepen kinderen ).  
Wij passen dit nu toe in het afstandsleren voor ALLE kinderen uit de klas. Er worden instructiefilmpjes 
gemaakt door de klasleerkracht. Dit biedt het voordeel dat de kinderen de instructie herhaald kunnen 
bekijken en dan inoefenen. De leerkracht verbindt zich er toe om deze les opnieuw op te nemen als de 
kinderen terug in de klas zijn. Op dit ogenblik worden zij verder begeleid op het niveau waar ze 
gebleven zijn ( differentiatie ). 
 
Online – feedbackmomenten: 
Op een bepaald tijdstip kan de klasjuf of meester jullie uitnodigen om samen aan het scherm te zitten 
en jullie vragen te beantwoorden. Op die manier krijgen jullie feedback en kunnen  jullie zelf vragen 
stellen aan de leerkrachten.  

 
- We blijven met ongeveer dezelfde digitale platformen verder werken zoals voorheen: 

 
4L- 5L- 6L:  Google Classroom voor de weekpakketten en Google Hangouts voor videogesprekken 
 
1L-2L-3L:  Weekpakketten ( ingedeeld per dag ) via  MAIL 
                 +  Google MEET voor de videogesprekken  of online-feedbackmomenten ( uitnodigingslink via MAIL ) 
 

- De leerkrachten bezorgen ook wel eens toetsmomenten en/of quizvragen over de leerstof. De kinderen 
werken die alleen af. Zijn er moeilijkheden? Geen nood, wanneer jouw kind terug op school is, wordt alles 
zoveel als mogelijk herhaald en bijgewerkt. 
 

- De toetsenperiode en het rapport van 30 april wordt afgeschaft om de leerlingen en leerkrachten de ruimte te 
geven de lessen in te halen. Er is dus alleen nog een rapport einde schooljaar.  



 

- BELANGRIJK: als er nood is aan een laptop, neem dan contact op met schoolbeke@telenet.be 
We hebben nog een aantal laptops ter beschikking. 
 

Kleuter: 
 

- Alle kleuters blijven in contact met hun juf via klasmail of videogesprekjes zoals vóór de vakantie. 
Zij krijgen verder toffe ontwikkeltips en tricks. 

- Als jij of je kleuter nood hebt aan een individueel telefoongesprekje is dit zeker mogelijk. 
 
 
Meer informatie? 

Wil je meer weten over thuis nieuwe leerstof leren? Dat vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.  

 

 

 

SAMEN sterk tegen corona! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Directeur Gonda Lootens en het voltallige team van School Beke 

 

 

 

 

 

Bedankt! 

Misschien werk je, vang je je kind op én doe je het huishouden. We weten dat dat niet gemakkelijk is. Daarom willen we 

jou bedanken om tot nu vol te houden. 

 

Leren is belangrijk. Jouw gezondheid en die van je kind is nog belangrijker. Daarom proberen we jou en je kind zo goed 

mogelijk te begeleiden de volgende weken.  

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/preteaching-nieuwe-leerstof-informatie-ouders

