
 
 
 

ONLINE LESVOLGEN 
MAATREGELEN CORONAVIRUS 

Beste ouder, begeleider,  

Tot nader order zijn de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 
kracht tot en met 19 april, met mogelijke verlenging tot en met 3 mei. Hoe lang ze van 
kracht blijven, is geen beslissing van het onderwijsveld, maar wel van de 
Veiligheidsraad op basis van de adviezen over volksgezondheid.  

We willen ons op alle mogelijke situaties voorbereiden en transparant informeren.  
Daarom gaan alle scholen, net zoals wij, uit van 3 mogelijke scenario’s:  

1. Scholen starten opnieuw op na de paasvakantie  
2. Scholen starten opnieuw op in de loop van mei  
3. Scholen starten niet of nauwelijks meer op vóór de zomervakantie  

Als de coronamaatregelen ook na 19 april blijven gelden, dan beperken scholen zich 
niet meer tot het aanbieden van de geziene leerstof. Ze schakelen dan over naar 
‘preteaching’, het aanbieden van nieuwe leerstof. De voorwaarde is alvast dat dit voor 
iedereen haalbaar blijft: leerlingen, ouders, leraren en directies.  

Preteaching laat toe dat:  

• de leerlingen de uitleg meerdere keren kunnen krijgen, wat een positief effect 
kan hebben op de leerwinst.  

• rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen, een vorm van 
differentiatie.  

• kinderen met een leerstoornis zoals dyslexie en dyscalculie extra instructie- en 
leertijd krijgen.  

• leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen.  

 

Dit geldt alleen voor de kinderen van de lagere school. Voor de kinderen van de 
kleuterschool blijft alles doorlopen zoals voor de paasvakantie. De leerkrachten 
contacteren de ouders via mail, via Gimme,… 
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HOE PAKT ONZE SCHOOL DIT AAN? 

Stap voor stap leggen we alles uit, we voorzien de nodige filmpjes om jullie steeds 
verder te helpen. Zijn jullie er klaar voor? Hier gaan we:  

1) De rol van Bingel  

De oefeningen, spelletjes, blijven vrijblijvend. De leerkracht kan nog steeds oefeningen 
aanbieden als aanvulling op de preteachinglessen.  

2) De rol van preteaching (NIEUW)  

• Alle kinderen van L1 tot en met L6 hebben een eigen e-mailadres gekregen.  
Dit adres ziet er als volgt: voornaam.familienaam@berkenboomheistraat.be. 
 

• De inloggegevens en het wachtwoord vinden jullie terug in de mail waarin deze 
brief ook zat. Zoek de naam van jouw kind en bekijk de gegevens. Wanneer je 
voor het eerst aanmeldt, zal het programma je vragen om je wachtwoord aan 
te passen. Dit is uiteraard nodig als je wilt vermijden dat iemand anders inlogt 
op je account.  
 

• De bedoeling is om tegen dinsdag 14 april in te loggen met je wachtwoord. Dit 
als test om te zien of alles werkt. Meester Jeroen maakte hierover een 
instructiefilmpje. Zie links filmpjes. 
 

• We starten langzaamaan. De eerste week na de paasvakantie wordt er slechts 
1 les wiskunde en 1 les Nederlands per dag gegeven. Dit om iedereen de kans 
te geven om dit nieuwe medium te leren kennen. Vanaf de tweede week kan dat 
opgevoerd worden naar 3 lessen per dag (ook Frans, wero,…). 
 

• De leerstof wordt verwerkt op papier. Hiervoor heeft uw kind uiteraard de 
werkboeken, leesboeken en schriften nodig. De leerkrachten maakten hier 
reeds pakketjes van. De werkboeken liggen opgesteld in de klas van je kind. 
Eén ouder kan de boeken komen ophalen in de tweede week van de 
paasvakantie, op donderdag 16 april. U kan langskomen tussen 09.00u en 
15.00u. Onze directeurs zullen aanwezig zijn om dit alles in goede banen te 
leiden. Sommige leerlingen hebben hun boeken al. 

REGELS BIJ OPHALEN BOEKEN 

✓ houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar  
✓ max. 2 volwassenen per klaslokaal  
✓ haal de boeken op, en vertrek onmiddellijk; blijf niet hangen  
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• Vanaf maandag 20 april krijgen de kinderen dus dagelijks les online.  
Hoe ziet hun lesdag eruit?  

o ’s Morgens loggen de kinderen in op Microsoft Teams. Daar zullen de 
lesopdrachten van die dag verschijnen, samen met een instructiefilmpje 
gemaakt door de klasleerkracht. Hiermee kunnen ze zelfstandig aan de 
slag. 

o Omdat het nieuwe leerstof is, kan het zijn dat sommige leerlingen niet 
genoeg hebben aan het instructiefilmpje, wat perfect normaal is. 
Daarom organiseren we elke lesdag een live vragenuurtje. Op dat 
moment kunnen de leerlingen vragen stellen aan hun juf of meester over 
de leerstof van die dag. Omdat sommige gezinnen meerdere kinderen 
hebben in verschillende leerjaren splitsen we deze momenten op:  

 

Live vragenuurtje Tijdstip 

L1 van 09.00u tot 10.00u 

L2 van 10.00u tot 11.00u 

L3 van 11.00u tot 12.00u 

L4 van 13.00u tot 14.00u 

L5 van 14.00u tot 15.00u 

L6 van 15.00u tot 16.00u 

 

Indien u vragen of problemen heeft, mail naar admin@berkenboomheistraat.be. 

Het is op dit moment nog koffiedik kijken wanneer de scholen de normale lessen weer 
kunnen aanvangen. Hoe dan ook wordt 2019-2020 geen verloren schooljaar. 

Tot slot willen we jullie extra bedanken en alvast dikke pluimen geven. Knap van jou 
om uw kind te begeleiden tijdens deze periode. Het is fijn om te zien dat jullie samen 
met uw kind er het beste van maken! Langs deze weg willen we het team ook nogmaals 
danken want dit alles op poten zetten en haalbaar maken voor u en uw kind, is niet 
evident. Elk lid van het team heeft zijn/haar steentje bijgedragen… Je gaat niet 
iedereen evenveel op de voorgrond zien verschijnen, weet dan dat er achter de 
schermen ook heel veel taken werden uitgevoerd. Wat zijn we fier op jullie allemaal!  

 
Hou je gezond! Draag zorg voor elkaar!  

 
De directie en het Berkenboomteam  


