
      

                              

         donderdag 2 april 2020 

Betreft: mogelijke opstart digitale lessen na de paasvakantie 

Beste ouders, 

De Nationale Veiligheidsraad heeft de huidige coronamaatregelen voorlopig verlengd tot en met 
zondag 19 april. Dat is tot het einde van de paasvakantie. Daarna kunnen ze nog met 2 weken 
verlengd worden, tot en met 3 mei. Over het opschorten van de lessen na de paasvakantie is dus op 
dit moment nog niets zeker maar wij willen als school voorbereid zijn op het mogelijks digitaal 
lesgeven na de paasvakantie. 

Waarom digitaal lesgeven ?  

 We willen graag helpen bij de kinderen in het ritme te houden. We willen bereiken dat de 
kinderen de aangeleerde leerstof kunnen inoefenen vanop afstand. 

Hoe gaan we dit organiseren ? 

 Vanaf maandag 20 april kan u voor alle kleuterklassen en lagere klassen een dagelijks 
gestructureerd verloop van lessen en taken terugvinden op de website van de school 
(www.dekrekel.net). Daar kan u de klas van uw zoon of dochter aanklikken en zo wordt u 
doorgezonden naar de klaswebsite.  

 Wij zorgen ervoor dat we ons beperken tot de essentiële leerstof, haalbare taken, duidelijke uitleg 
d.m.v. digitale lessen welke kunnen herbekeken worden. 

 We voorzien een verbetersleutel met de oplossingen bij de taken. Zo kan de leerling (of ouder) na 
het invullen van de taken controleren of deze juist werden ingevuld. 

 Enkele gezinnen beschikken niet over digitale mogelijkheden. Voor hen zoeken we zeker een 
geschikte oplossing. Deze gezinnen worden persoonlijk opgebeld om verdere afspraken te maken. 
Mocht er zich toch nog een probleem voordoen, gelieve ons dan te verwittigen aub. 

Wat zijn de verwachtingen ?  

 We verwachten dat de kinderen zelfstandig de aangeboden lessen, taken en activiteiten volgen. 
We vragen aan de ouders van kleuters, leerlingen uit het 1e en 2e leerjaar  om de kinderen te 
begeleiden bij het openen van de website, taken en filmpjes.  

 We vragen aan de ouders om de kinderen dagelijks te stimuleren om de website te bezoeken en 
de structuur te volgen welke de leerkracht aanbiedt.  

http://www.dekrekel.net/


 

 

Wanneer wordt alles gepland ?  

 De dagagenda voor maandag, dinsdag en woensdag wordt online geplaatst op zondagavond. De 
dagagenda voor donderdag en vrijdag wordt op woensdagmiddag zichtbaar gemaakt. 

 Onze leerkrachten zijn momenteel volop bezig met de digitale lesvoorbereidingen. 

Hoe communiceren ? 

 Er wordt via mail of (indien geen mail ) via post en telefoon gecommuniceerd. De 
kleuterafdelingen hebben een Facebookgroep per klas. 

 De klasleerkracht houdt contact met de ouders en kinderen van haar klas. Mocht u zelf vragen, of 
hulp nodig hebben, mag u ons altijd telefonisch of via mail contacteren. 

 

  
Wij wensen onze kinderen en families een heel goede gezondheid toe.  

Wij willen u uitdrukkelijk danken voor uw begrip en medewerking,  

An Lecluijze, schooldirecteur         
     

 

 

 

       

 

 
 


