
 
 
 
Beste ouder, 
 
Zoals je in het nieuws kon vernemen, schakelen we vanaf volgende week over op 
preteaching.  
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. De website is operationeel vanaf maandag 20/04 om 8u ’s morgens. 
 
Geef jezelf en de kinderen even tijd om te wennen aan deze nieuwe manier van werken. Het 
is normaal dat het de eerste dagen misschien wat zoeken wordt. Het is de bedoeling dat de 
dagtaken elke dag worden gemaakt, spaar niets op. Merk je als ouder dat er nood is aan een 
pauze tijdens het werken, laat die pauze dan ook gerust nemen. Ook in de klas onderbreken 
we het werken vaak voor een bewegingstussendoortje of een beetje frisse lucht.  
Een kind uit het tweede leerjaar kan zich nog niet zo lang intens concentreren.  
 
Bij vragen kan je zoals gezegd altijd bij ons terecht.  
Voor vragen over de taallessen mag je juf Charlotte contacteren, zij boog zich over deze 
lessen. 
Voor vragen over de rekenlessen moet je bij juf Heidi zijn.  
In het pakket dat je van de juffen aan huis kreeg, zit alle materiaal om de eerste twee weken 
vlot te kunnen werken. Voor de tafelkaartjes vragen we jullie hulp om de oplossingen aan de 
achterkant van de tafelkaartjes te controleren.  
Je zult merken dat we niet alle lessen chronologisch afwerken. Ook dat is een bewuste 
keuze. De lessen waarvoor het handiger is om ze in de klas aan te bieden, schuiven we door 
naar later.  



 
Alle verbetersleutels staan online. We vragen de ouders of oudere broer/zus om de taken 
van de kinderen na te zien en de kinderen met groen te laten verbeteren. Zo weten zowel de 
kinderen als de ouders meteen waar ze aan toe zijn. Deze onmiddellijke feedback is zowel 
voor jullie handig als voor ons als de scholen weer open gaan en we deze lessen zullen 
herhalen.  
 
Het verhaal van Annabelleke is vrijblijvend. Tijdens het fruitmoment in de klas lazen we het 
eerste deel voor en dat was een groot succes. Op de audiofragmenten staan verhalen uit het 
tweede boek. Wie zin heeft kan daar naar luisteren. De tekeningen die bij het verhaal horen 
tonen we dan later in de klas.  
 
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’. 
 
 
We hopen oprecht om jullie gauw weer terug te zien op de plaats waar het klopt om jullie te 
zien…  
 
Vele groetjes, 
 
 juf Charlotte en juf Heidi  
 
 
 
charlotte.moyaert@slhd.be                                                           heidi.vansieleghem@slhd.be 

 
 


