
   

 

Koolkerke, 16 april 2020 

 

Beste ouders en leerlingen van het vierde, 

 

Hier zijn we weer. Hopelijk heeft iedereen toch een beetje kunnen genieten van de vakantie, ondanks het ‘blijf-
in-je-kot’ advies. Als we maar gezond en wel zijn, dat is voor dit moment het allerbelangrijkste. Maar nu begint 
het opnieuw.  

Iedereen heeft in de loop van de vakantie de werkboeken van taal, spelling, rekenen en schrijven ontvangen. 
Daar gaan we mee aan de slag want vanaf nu worden er nieuwe lessen aangereikt.  

Jullie krijgen een planning waarop telkens staat wat we verwachten dat er die dag wordt gedaan. Die planning 
vind je bij deze brief. Op de website van de school (www.desmalle.be) vind je bij ‘digitale lessen’ per klas 
de nodige verwijzingen naar websites, filmpjes of geluidsopnames die je nodig hebt om de opdrachten te 
maken. Deze zijn beschikbaar vanaf maandag 20/4 om 8u. De bedoeling is dat de kinderen daar zelfstandig 
mee aan de slag kunnen, al vragen we aan jullie als ouder toch om het een beetje op te volgen. Het zijn niet 
langer vrijblijvende taken maar echte lessen. Het is belangrijk dat de leerlingen er echt werk van maken en 
dag per dag de bijhorende audiofragmenten beluisteren, de filmpjes bekijken en de opdrachten uitvoeren. Er 
is ook een link naar de verbeterboeken om de lessen van die dag te verbeteren. We vragen om te verbeteren 
in het groen en dit zo kort mogelijk na het invullen van de werkboeken te doen. De leerlingen kunnen zeker 
sommige dingen zelf verbeteren, maar we zouden toch graag hebben dat de ouders meekijken. Indien je 
problemen ondervindt, dan kan je ons natuurlijk mailen. We proberen jullie dan zo snel mogelijk te helpen. Doe 
dit steeds op deze adressen: lieve.vandewoestijne@slhd.be en anthony.vaningh@slhd.be. 

Het is voor ons ook de eerste keer dat we op deze manier werken. Daarom vragen we jullie om tegen het 
einde van de week een vragenlijstje in te vullen zodat we weten hoe dit alles verlopen is.  Zo kunnen we er 
voor zorgen dat we nog efficiënter te werk kunnen gaan. Die vragen staan ook op de website van de school 
onder ‘digitale lessen’. (Dit zal pas later op de week zichtbaar worden!) 

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.  

We hopen dat dit voor iedereen lukt. Ook voor ons is het heel ongewoon en jawel… we missen onze 
kinderen! De klassen staan er maar leeg en stilletjes bij. Maar het komt goed! Jammer genoeg is er nog 
nieuws dat niet zo leuk is. De overheid heeft beslist dat er geen meerdaagse uitstappen meer kunnen 
plaatsvinden en daar hoort onze zeeklas bij. Wij vinden het jammer, maar wij moeten de aanbevelingen van 
onze overheid opvolgen. De zeeklas is dus afgelast maar de zee loopt niet weg… 

 

Laat ons hopen dat alles vlug weer zijn normale gang kan gaan maar tot dan… 

Juf Lieve en meneer Anthony 

 


