
 

 

Informatie 

 

Beste ouder(s), 

Schooljaar 2019 -2020 is een zeer bijzonder schooljaar. Naast “gewone” lessen op school, 

kreeg/krijgt uw kind ook les van “op afstand”. 

De school, de leerkrachten en de ouders deden hun uiterste best om alles in goede banen te leiden. 

Sommige leerlingen krijgen opnieuw les krijgen op school. Een ander deel (voorlopig) nog niet. 

Daarover kregen jullie reeds de belangrijkste afspraken. 

Met deze brief willen we u zo goed mogelijk informeren over het verdere verloop van het schooljaar. 

 
a) Eerst welbevinden en veiligheid! 

De leerkrachten en de leerlingen hebben elkaar heel hard gemist. De voorbije periode was anders, 

moeilijk en misschien zelfs verwarrend.  

De juf of meester zal daarom extra tijd vrijmaken om met de kinderen te praten over hun gevoelens 

en ervaringen.  

Ook voor de leerlingen die niet meteen terug naar school kunnen/mogen komen, zullen de 

leerkrachten hiervoor extra tijd maken. 

 
b) Lessen en activiteiten 

Wiskunde en taal krijgen een heel belangrijke plaats, maar ook de andere vakken worden niet 

vergeten!  

De leerkracht maakt alle lessen en activiteiten (in de klas en vanop afstand) zo aantrekkelijk mogelijk.  

De schooljaarkalender wordt aangepast. 

Alle extra activiteiten zoals; de sportdagen, de schoolreizen, de bos- of zeeklassen, …worden 

geschrapt.  

Ook het schoolfeest slaan we een jaartje over. 

En indien er toch nog schoolactiviteiten worden georganiseerd, dan zal dit steeds volgens de 

veiligheids- en hygiënerichtlijnen gebeuren.  

 
  



 

 

c) Toetsen, rapport en oudercontact 

De school houdt steeds alle info over de vorderingen van uw kind bij. Dat is niet alleen info die we 

halen uit “toetsen” maar ook andere informatie (observaties, gesprekken, …) is belangrijk. 

De resultaten van vóór de lock-down (15 maart) en alle goede prestaties van de leerlingen tijdens de 

periode van het afstandsleren worden meegenomen voor het opmaken van rapporten. 

Voor de rest van het schooljaar wordt hard ingezet op zoveel mogelijk lesgeven. Er zullen dit 

schooljaar geen “toetsenperiodes” gehouden worden (ook geen OVSG/paralleltoetsen voor de 

leerlingen van het 6de leerjaar).  

Dit wil niet zeggen dat de kinderen (die op school les krijgen) geen taken meer moeten doen of dat er 

een kleine toets voorzien kan worden. Integendeel! Maar die taken en toetsen zijn dan enkel in 

functie van het geven van een zo goed mogelijke begeleiding of het snel oplossen van mogelijke 

problemen. 

Onze leerkrachten hebben een grote expertise en zijn zeker in staat om ook zonder “grote toetsen” 

te weten welk niveau uw kind bereikt heeft. Dat geldt ook voor de kinderen die in afstandsleren 

blijven.  

Het rapport zal er ook iets anders uit zien dan u gewoon bent. We bespreken dit dan graag met u 

persoonlijk op het oudercontact. Verdere info over de precieze datum en de veiligheidsmaatregelen 

verneemt u later. 

Indien u hierover nog vragen heeft, of u maakt zich zorgen, neem dan gerust contact op: 089 764781 

 
d) Bijzondere aandacht 

Alle kinderen zijn even belangrijk, maar bepaalde kinderen maken op het einde van dit schooljaar 

een grote overstap. Zij krijgen de komende weken extra aandacht. Namelijk; 

 de kleuters van de derde kleuterklas (overstap naar het eerste leerjaar)  

 de leerlingen van het zesde leerjaar (overstap naar het secundair onderwijs) 

Het schoolteam zal deze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen om de overstap zo 

vlot mogelijk te maken.  

 
e) Een bijzonder einde van het schooljaar 

Op 30 juni wordt het schooljaar feestelijk afgesloten. Ook dit jaar zal dat niet anders zijn.  De school 

zoekt op dit moment naar manieren om dit feestmoment op een zo veilige manier te laten verlopen. 

U hoort hier later nog meer over. 

 
  



 

 

f) Bijzondere dank 

 
Jullie verhalen, jullie successen, jullie openheid gaven ons extra kracht om door te gaan! 

Het schoolteam dankt alle ouders en leerlingen voor al hun inspanningen!  

Zonder jullie was dit niet gelukt! 

 

En vergeet niet: 

                             

“SAMEN KOMEN WIJ ER DOOR!” 

 
 
 
 

 

 

 

 


