
Beste ouders en leerlingen van het tweede, 
 
 
 
 
Vanaf dinsdag schakelen we over op online lessen. We kiezen ervoor om dit opnieuw zoals in de eerste 
lockdown via een youtubefilmpje te doen. We kiezen voor deze werkvorm, zodat alle kinderen op hun eigen 
tempo de lessen kunnen volgen. Zijn ze even niet mee, dan krijgen ze eindelijk die langverwachte toverknop 
waarmee ze de juf kunnen terugspoelen om alles nog eens goed te herbeluisteren. Samen met dit filmpje 
krijgen de kinderen ook een dagplanning waarin ze alle taken kunnen terugvinden. Het is de bedoeling om 
het volledige filmpje goed te bekijken. Ze kiezen er natuurlijk zelf voor om bv. eerst naar de les van 
rekenen te luisteren, dan op pauze te drukken en de oefeningen te maken en nadien naar de uitleg te 
luisteren van de volgende les. 
  
Het is dus belangrijk dat de leerlingen toegang hebben tot een toestel waarmee op YouTube kan gegaan 
worden en een webpagina kan bezocht worden. Dit kan een iPad, smartphone, laptop, pc … zijn. Voor 
gezinnen waar dit moeilijk is, omdat dit niet aanwezig is, of omdat andere broers of zussen uit het secundair 
dit nodig hebben, kunnen we iPads vanuit de school voorzien. Je kan hiervoor contact opnemen met ons 
via mail. Als de leerlingen met iets vast zitten, is er een mogelijkheid om vragen te stellen aan de leerkracht. 
Dit zal gebeuren via een link zoals we vorig jaar ook het oudercontact organiseerden. 
 
Concreet: Ga naar onze schoolwebsite www.desmalle.be en klik bovenaan in het menu op ‘Onze school’. 
Klik daarna door naar ‘Digitale lessen’. Daar zal het takenblad terug te vinden met het overzicht van de 
lessen. Daaronder is er een link te vinden waarmee je direct in een vergaderruimte met de juf komt. Wij 
zullen elke dag aanwezig zijn van 9.30u tot 12u om de vragen van de leerlingen te beantwoorden. De 
website gaat dinsdagmorgen om 8u online. 
 
Om jullie de mogelijkheid te geven om het gemaakte werk te controleren, zal er een online verbetersleutel 
op dezelfde pagina te vinden zijn. Let hierbij wel op en gebruik dit op dezelfde manier zoals in de klas! 
 

• Na het maken van de oefeningen à les verbeteren 
• Indien je een fout maakte, de fout gewoon doorstrepen en opnieuw proberen oplossen 

 
De geplande werotoets over thema herfst gaat niet door. We verplaatsen deze toets naar januari. We 
zullen jullie daarover in het nieuwe jaar informeren.  
 
Wij zullen elke dag de dagplanning doorsturen voor de dag erna. Op maandag ontvangen jullie dus de 
planning voor dinsdag, op dinsdag voor woensdag, … Deze planningen zullen ook nog eens op de website 
staan.  
 
 
We vinden het superjammer dat ons kerstfeestje, waar we zo lang naar uitkeken, niet kan doorgaan. Toch 
willen we dit jaar op een leuke manier met jullie afsluiten.  
We spreken vrijdag 17 december om 11.45 uur online af. Klik op de link: kerstfeestje. Die vind je onder 
de links om vragen te stellen aan juf Heidi en juf Lies.  
Doe je leukste kerstoutfit aan en neem een lekker drankje bij de hand. Zo kunnen we het jaar feestelijk 
afsluiten met enkele kerstliedjes en klinken op het nieuwe jaar dat komt. 
Geen nood… het echte kerstfeestje hebben jullie nog te goed na de vakantie J.  
 
 
 
Laat ons er, ondanks de afstand, toch een warme week van maken! 
 
juf Heidi en juf Lies 


