
 
 

 

Nieuwe leerstof na de paasvakantie 

 

Beste ouder 

 

Hopelijk geniet je nog even van de rust in de paasvakantie. 

In de eerste plaats hopen wij dat alles goed gaat met jullie… 

De nationale veiligheidsraad heeft de huidige maatregelen verlengd tot en met 3 mei 2020. 

Dit houdt in dat wij vanaf maandag 20 april zullen starten met het geven van (haalbare) 

nieuwe activiteiten. 

 

Hoe krijg ik die lessen of activiteiten? 

De klasleraar communiceert met de ouders en kinderen. Alle meesters en juffen zijn de 

afgelopen weken druk in de weer geweest om het afstandsonderwijs goed voor te bereiden.  

 

Wat leert je kind na de paasvakantie? 

Je kind krijgt dan nieuwe leerstof om thuis te leren.  

De leraar herhaalt die leerstof in de klas, zodra de scholen weer opengaan. 

 

Hoelang werkt je kind thuis voor school? 

3 tot maximaal 4 uur per dag  

Dat hangt af van hoe oud je kind is, en hoe snel het leert.  

 

Hoe kan jij je kind helpen? 

 Vraag of je kind alles begrijpt. Kijk of het alleen kan verderwerken. Blijf in de buurt 

om vragen te beantwoorden. Je hoeft niet zelf les te geven. 

 Help maximaal 2 uur per week mee met taken. 

 Maak een plan met vaste momenten voor schoolwerk. Een voorbeeld: je kind werkt 

elke weekdag voor school van 10 uur tot 12 uur, en van 14 uur tot ten laatste 16 uur. 

Op andere momenten mag je kind lezen, sporten, spelen, met vrienden chatten … 

Dat geeft je kind rust en structuur. 

 Vindt je kind het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar of 

klastitularis. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken. 

 

Wat doet de school? 

 De school bekijkt welke nieuwe leerstof je kind nodig heeft voor het volgende 

schooljaar.  

 De school helpt je als je vragen hebt.. 

 De school laat je weten of er andere maatregelen van de overheid zijn. 

 De school laat je weten wanneer er lessen via de computer plaatsvinden. 

https://www.klasse.be/220141/structuurkaarten-helpen-ouders-met-structuur/


 De school laat je weten hoe goed jouw kind de leerstof leert. Je kind maakt dan een 

toets of doet mee met een quiz. 

 De school moet ervoor zorgen dat elke leerling kan blijven leren. Enkele 

voorbeelden: je kind moet ook kunnen leren in de opvang. Of heeft je kind geen 

eigen computer? Laat dit weten aan je school. Zij kijken samen met jou hoe ze de 

leerstof dan kunnen aanbieden. 

 

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.  

 

Meer informatie    

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

Vlaanderen.  

 

Ook de leerkrachten godsdiensten en zedenleer zijn erg betrokken met het welzijn van 

hun leerlingen. Jullie vinden een extra brief van deze leerkrachten in bijlage of op 

onze facebookpagina terug. Ze vragen aan al hun leerlingen om nu thuis een soort 

van dagboekje te maken. Wanneer de kinderen terug naar school mogen komen, 

brengen ze hun dagboekje mee en gaan ze er samen met hun godsdienst- of 

zedenleerleerkracht mee aan de slag om te proberen deze moeilijke periode zo goed 

mogelijk te kunnen afsluiten.   

 

Met vriendelijke groeten 

De directeur 

Lene Colla 

 

 

 

 

 

 

 

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

