
 

 

                                                                               

                                                                                                       Koolkerke, 19 april 2020 
Beste Ouders en derdeklassers, 

 

Op maandag 20 april gaan we verder met de nieuwe leerstof. Om 8 uur vinden jullie al 
de opdrachten online. We kunnen niet blijven stilstaan, hé?  

Dit doen we aan de hand van een weekplanning, enkele nuttige filmpjes en bijpassende 
websites die je steeds terugvindt op de website van onze school : 

www.desmalle.be        of        basisschooldesmalle.slhd.be 
 
 
 
Zo ga je te werk : 
 

1. Elke dag bekijk je op de website van de school jouw planning van de dag. Klik 
daarvoor op ‘Digitale lessen’ en ga naar jouw leerjaar. Bekijk alle filmpjes en 
maak per vak de opdracht die voor jullie klaarstaat.  Dit kan zowel in je werkschrift 
als online zijn.   
 

 à   De taken die worden aangeduid met een sterretje (*) zijn ‘mag-taken’.    

       Deze taken mogen gemaakt worden, maar het is geen verplichting. 

à    Moet ik de doorwerkoefeningen (driehoekjes) maken?  

       Als je deze oefeningen in de klas maakt, dan maak je deze oefeningen nu   

       ook thuis. 
       We volgen dus dezelfde werkwijze zoals in de klas. 

 
2. Controleer na elke les je oefeningen met de correctiesleutel die je ook op de 

website terugvindt. Verbeter je werk steeds met groene balpen net zoals je in de 
klas doet. 
 

3. Klaar met je opdrachten? Vergeet ze niet af te vinken op de weekplanning 
(wanneer je je weekplanning hebt afgedrukt). 

 

Geen paniek als iets van de eerste keer niet lukt, we blijven verder oefenen. Mailen 
kan, naar volgend e-mailadres: 

kristien.beel@slhd.be 

sofie.develter@slhd.be 

 



 
 
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.  
 
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 

Wij missen jullie! Veel succes! 



 

we onze werking verfijnen. Je vindt deze vragenlijst in hetzelfde menu ‘Digitale 
lessen’ op onze schoolwebsite. Daarna doorklikken naar ‘Evaluatie ouders’. 
 
Mochten jullie merken dat iets niet werkt, laat ons dit zeker weten, dan proberen we zo 
snel mogelijk te kijken waar het fout loopt. 
 


