
 

 

 
 
 
 

Dudzele, 17 april 2020 
 
 
Beste ouders, 
 
Hopelijk stellen jullie het allemaal wel en verkeert iedereen in uw familie in goede gezondheid. 
Het liefst had ik jullie met deze brief laten weten dat we maandag met z’n allen terug naar school mogen.  
Helaas is het nog even anders… Ik weet dat de periode lang wordt en dat het soms moeilijk is om de 
kinderen te blijven entertainen, maar we moeten nog even volhouden en doorbijten.   
 
Vanaf maandag beginnen we met pre-teaching.  Dit wil zeggen dat de kinderen aan de hand van filmpjes, 
audiofragmenten, zelfstandig werk of digitalen platformen nieuwe leerstof zullen verwerken.  De 
bedoeling is dat we deze leerstof herpakken als we effectief naar school mogen.  Het voordeel is dat we 
over de leerstof die verworven is sneller kunnen gaan.  Leerstof dat nog niet helemaal verworven is 
hernemen we dan nog even.   
Hiervoor hebben we ook van jullie een beetje hulp nodig. Ik weet dat dit niet steeds evident is, maar weet 
dat we er ook steeds zijn om te helpen. 
In principe zouden de kinderen aan de hand van de aangereikte tools hun plan moeten kunnen trekken.  
Natuurlijk is dit voor kinderen van een eerste leerjaar niet zo evident en zou het kunnen dat u hier of daar 
een woordje uitleg moet geven of helpen met klaar leggen wat die dag nodig is. 
We vragen ook een helpend handje om gemaakte taken te controleren.  De verbeterboeken kunnen jullie 
terugvinden op de schoolwebsite onder de digitale lessen van het eerste leerjaar.  Zo kunnen jullie ons op 
de hoogte houden van wat al dan niet lukt. 
Om onze digitale werking te evalueren willen we jullie ook bevragen op het einde van de eerste week. Je 
zal een online vragenlijst kunnen invullen vanaf 24/4 om 18u. Deze staat open tot en met zondag 26/4 om 
18u. Met jullie feedback kunnen we onze werking verfijnen. Je vindt deze vragenlijst in hetzelfde menu 
‘Digitale lessen’ op onze schoolwebsite. Daarna doorklikken naar ‘Evaluatie ouders’. 
 
 
Graag geven we nog een korte toelichting bij de keuze van onze werkwijze voor de komende weken.  

We kozen bewust om onze lessen niet ‘live’ uit te zenden. Niet alleen houdt dit op technisch en privacy 
vlak heel wat uitdagingen in, maar het lijkt ons ook niet voor iedereen evident om op een bepaald uur 
voor de computer te zitten. Misschien is het toestel wel bezet voor mama/papa die van thuis uit werkt of 
een broer/zus die net op dat moment ook de computer nodig heeft. Met onze keuze van vooraf 
opgenomen filmpjes en audiofragmenten kun je de lessen inplannen op een door jou gekozen moment 
tijdens de dag. Zo valt niemand uit de boot. Je zal maar de enige zijn die de online-les mist, een gevoel wat 
ons helemaal niet fijn lijkt. Je kan op onze website de filmpjes en audiofragmenten ook zoveel als je wil 
herbekijken, pauzeren, … wat zeker een enorm pluspunt is.  

Enkel in de 3de graad wordt deze werkwijze verder aangevuld met een online vragenmoment, gezien de 
moeilijkheidsgraad van de leerstof.  

De website werkt op een gewone computer of mac, iPad of tablet of een smartphone. Je surft 
naar www.desmalle.be en klikt bovenaan door naar ‘Digitale lessen’. Daarna kies je de klas van je zoon of 
dochter. Per dag vind je dan al het nodige materiaal, de laatste ouderbrief, het weekschema en de 
verbeterboeken. Mochten jullie merken dat iets niet werkt, laat ons dit zeker weten, dan proberen we zo 
snel mogelijk te kijken waar het fout loopt. 



 

 

Bijgevoegd krijgen jullie de planning van de eerste week. De filmpjes, geluidsfragmenten, plannin, 
verbeterboeken, … op de website zijn vanaf maandag 8.00 uur operatief.   
In de planning is geen kwartierlezen opgenomen aangezien de kinderen al bijna iedere dag een leesles 
hebben.  U kunt als ouder nog steeds een verhaal voorlezen om de woordenschat van de kinderen te 
stimuleren.  Ze kunnen vanzelfspreken ook voor jullie, broer of zus voorlezen! 
 
Hebben jullie nog vragen, aarzel dan niet om een mail te sturen naar: charlotte.bonehill@slhd.be 
 
Ik wens jullie veel succes bij deze nieuwe uitdaging! 
 
Geven jullie de kinderen ook een dikke knuffel van mij want ondertussen mis ik ze heel hard en hoop ik ze 
heel snel terug in de klas te mogen verwelkomen. 
 
Groeten, 
Juf Charlotte 
 
 
 
 


