KLEUTERS
Beste ouder(s)

De paasvakantie loopt ten einde. Ik hoop dat jullie de voorbije tijd toch wat hebben kunnen
ontspannen en genieten. Er werd beslist dat de scholen zeker nog tot 3 mei gesloten blijven en we
ondertussen opvang en afstandsonderwijs (met nieuwe leerstof) voorzien.
Gisteren hebben we op digitale afstand vergaderd met de verschillende teams in verband met dat
afstandsleren en hoe we dit willen aanpakken. We houden hierbij rekening met een aantal factoren.
We willen de kinderen zeker in hun ‘leermodus’ houden en een aanbod doen vanuit de school. We
verliezen hierbij niet uit het oog dat vooral jonge kinderen veel leren door te spelen. Bovendien
willen we ouders niet nodeloos belasten door hen te verplichten om op een bepaald moment samen
met hun kind(eren) voor de computer te zitten. Het is niet zo eenvoudig om didactische
vaardigheden even door te spelen aan ouders en dan ook nog te verwachten dat die uitgevoerd
worden.
Daarom spraken we binnen het kleuterteam het volgende af.
-

Voor de vakantie kregen jullie het aanbod centraal doorgestuurd vanuit ons administratief
platform. We hebben dit toen op die manier gedaan omdat enkele collega’s ziek waren. Ik
wilde hen niet met taken belasten op dat moment. Vanaf dinsdag 21 april zal elke klasjuf
zelf de communicatie doen naar de ouders van haar klas via het kanaal dat voor haar en
jullie het best werkt (padlet, mail, … ). Elke leerkracht is vrij dit kanaal te kiezen. De eigen
leerkracht kan een stuk genuanceerder werken en jullie kunnen er ook makkelijker met al
jullie vragen terecht. Laat vooral niet na om die te stellen.

-

De leerkrachten zullen een aanbod doen in het thema ‘Lente’. Dit aanbod zal vooral digitaal
gebeuren in allerlei vormen. Er zullen filmpjes en opdrachtjes zijn. Hier en daar zullen jullie
ook werkblaadjes vinden, al staan we vanuit pedagogisch/didactisch standpunt niet achter
het leren via werkblaadjes voor kleuters. Ze kunnen echter voor jullie, in deze uitzonderlijke
tijd, misschien toch een hulp zijn.

-

Er zal vanaf woensdag 22 april ook materiaal op papier afgehaald kunnen worden op school.
In de refter hebben we hiervoor een tafel per klas voorzien. Afhalen kan van 7.30 uur tot
16.00 uur (als alle kinderen afgehaald zijn, blijft de school niet open tot 18 uur).

-

De leerkrachten willen graag contact houden met de kinderen. Zij zullen dit onder meer
doen via de padlet. Voor de oudste kleuters van de bijenklas zal er per week een moment
voorzien worden waarbij zij elkaar kunnen zien en horen. Dit zal gebeuren via een ZOOMmoment van een half uurtje, voor kinderen en ouders die dat zien zitten. Uiteraard is dit
helemaal vrijblijvend. Juf Edwina zal dit organiseren.

Verder blijft de school elke schooldag opvang doen voor kinderen van ouders die in een cruciale
sector werken en/of kinderen uit een kwetsbare situatie. Dit kan van 7.30 uur tot 18 uur.

Deze opvang kan geregeld worden via mail (directie@spgent.be). Voor een vlotte organisatie is het
fijn als we weten wanneer je je kind(eren) zal brengen en afhalen. Alvast bedankt om telkens
vermoedelijk begin- en einduur te vermelden.
Hopelijk hebben we jullie voldoende info gegeven en hebben jullie nog energie genoeg om door te
zetten. Met vragen kunnen jullie steeds bij ons terecht, via e-mail en telefonisch tijdens de normale
schooluren.
Wij blijven alvast hoopvol uitkijken om jullie allemaal gezond en wel terug te zien!
Met vriendelijke groeten, namens het hele kleuterteam

Ann Meirlaen
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Beste ouder(s)

De paasvakantie loopt ten einde. Ik hoop dat jullie de voorbije tijd toch wat hebben kunnen
ontspannen en genieten. Er werd beslist dat de scholen zeker nog tot 3 mei gesloten blijven en dat
we ondertussen opvang en afstandsonderwijs (met nieuwe leerstof) voorzien.
Gisteren hebben we op digitale afstand vergaderd met de verschillende teams in verband met dat
afstandsleren en hoe we dit willen aanpakken. We houden hierbij rekening met een aantal factoren.
We willen de kinderen zeker in hun ‘leermodus’ houden en hiertoe een aanbod doen vanuit de
school. We verliezen hierbij niet uit het oog dat vooral jonge kinderen veel leren door te spelen.
Bovendien willen we ouders niet nodeloos belasten door hen te verplichten om op een bepaald
moment samen met hun kind(eren) voor de computer te zitten. Het is niet zo eenvoudig om
didactische vaardigheden even door te spelen aan ouders en dan ook nog te verwachten dat die
uitgevoerd worden.
Daarom spraken we binnen de lagere school het volgende af.
-

Elke leerkracht zal via een eigen gekozen kanaal taken aan de leerlingen aanbieden. Als het
over nieuwe leerstof gaat, zal er altijd uitleg, in woorden of via een filmpje, voorzien worden.
Die uitleg kan op een zelf gekozen tijdstip bekeken en verwerkt worden. We proberen om
met dagtaken te werken om zo de hoeveelheid leerstof wat te doseren, zowel voor de
leerlingen als voor de ouders die mee instaan voor de organisatie. De leerlingen/ouders
kunnen met hun vragen bij de leerkracht terecht via de gebruikelijke kanalen.

-

De taken worden ook aangeboden op papier. Bundels en werkboeken kunnen afgehaald
worden in de refter van 7.30 uur tot 16 uur (als alle kinderen afgehaald zijn, blijft de school
niet open tot 18 uur). Er is een tafel voorzien per leerjaar. De materialen zullen
genaamtekend zijn.

-

We vragen om afgewerkte taken van voor de vakantie zoveel mogelijk binnen te brengen
zodat de leerkrachten die kunnen nakijken. Ook dat kan op de tafel in de refter.

-

De leerkrachten willen graag contact houden met de kinderen en sommige kinderen willen
hun klasgenootjes ook wel eens zien en horen. Daarom zal de klasleerkracht één keer per
week een half uurtje een ZOOM-moment voorzien voor wie dat wil. Niemand hoeft zich
verplicht te voelen. We hebben de ZOOM-momenten wat verspreid over de verschillende
weekdagen.

Verder blijft de school elke schooldag opvang doen voor kinderen van ouders die in een cruciale
sector werken en/of kinderen uit een kwetsbare situatie. Dit kan van 7.30 uur tot 18 uur.
Deze opvang kan geregeld worden via mail (directie@spgent.be). Voor een vlotte organisatie is het
fijn als we weten wanneer je je kind(eren) zal brengen en afhalen. Alvast bedankt om telkens het
vermoedelijke begin- en einduur te vermelden.
Hopelijk hebben we jullie voldoende info gegeven en hebben jullie nog energie genoeg om door te
zetten. Met vragen kunnen jullie steeds bij ons terecht, via e-mail en telefonisch, tijdens de normale
schooluren.
Wij blijven alvast hoopvol uitkijken om jullie allemaal gezond en wel terug te zien!
Met vriendelijke groeten, namens het hele team van de lagere school

Ann Meirlaen
directeur

