
18.04.2020 

Nieuwe leerstof na de paasvakantie 

 

Beste ouder(s),  

 

Hopelijk heb je wat kunnen genieten van de rust in de paasvakantie. Graag willen wij je 

helpen zodat jouw kind onderwijs kan krijgen zonder naar school te komen. 

 

Wat leert je kind na de paasvakantie? 

Je kind krijgt dan nieuwe leerstof om thuis of in de opvang te leren.  

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

Kijk naar onderstaand filmpje. Dat geeft u en uw kind duidelijkheid over deze situatie. 

https://www.youtube.com/watch?v=bO7STpDsUMM&feature=youtu.be&utm_source=Klasse

+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=004bf835a8-

Klasse_schooldirect_2020_04_14&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-

004bf835a8-418678345 

 

De digitale ontmoetingsmomenten met de juf van de klas gaan door op 

afgesproken tijden. Wanneer en voor wie zie je hieronder. 

1ste lj.: Ma + Vrij 9 u (richtlijn max. half uurtje)  

2delj: Ma + Vrij 9.45 u (richtlijn max. half uurtje)  

3delj: Ma + Vrij 10.30u (richtlijn max. 45 min)  

4delj: Ma + Vrij 11.30u (richtlijn max. 45 min)  

5de + 6de lj: Ma + Vrij 14uur (richtlijn max. een uur). 

 

De planning of het huiswerkcontract krijgt u op zondagavond. 

U kan samen met de gezinsleden de planning bekijken voor elk kind apart. Zo kan u 

zich organiseren in het gebruik van de laptop, tablet of pc.  

 

Hoelang werkt je kind thuis voor school? 

1ste / 2de / 3de leerjaar: jullie werken maximaal 2 uren per dag  

4de / 5de / 6de leerjaar: jullie werken maximaal 3 uur per dag  

 

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 1 tot 2 uur per week mee met taken. 

 Maak een plan met vaste momenten voor schoolwerk. Een voorbeeld voor een 

leerling van het 4de, 5de  of 6de lj: 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. 

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

klastitularis. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken. 
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Wat doet de school? 

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

schooljaar. Je vindt alles op de klaswebsite die op www.leoxiii.be staat. 

 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. 

 De school laat je weten hoe goed jouw kind de leerstof leert.  

 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. 

 

Meer informatie    

Wil je meer weten over thuis nieuwe leerstof leren?  

Dat vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.  

 

Opnieuw naar school gaan? 

Volg steeds de website www.leoxiii.be 

Ons personeel staat niet stil. Wij werken samen met u zoveel mogelijk van thuis uit.  

De infrastructuur met speelplaatsvernieuwing en leertuin breiden uit. 

De overheid bepaalt wanneer we opnieuw de deuren openen om alle leerlingen terug 

activiteiten of lessen aan te bieden. Wij hebben alvast samen verschillende maatregelen 

genomen om jou en jouw kind maar ook ons personeel zoveel mogelijk te beschermen. 

Ten gepaste tijde zullen wij jou hiervan op de hoogte brengen. 

 

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 de volgende weken te begeleiden. 

 

Succes samen, zorg goed voor jezelf en de anderen! 

Sieglinde Baeyens, directeur en het hele schoolteam  
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