
Toetsenplanning 2.0: 
 
Beste ouders en kinderen van het vijfde leerjaar, 
 
Hieronder kan je de vernieuwde toetsenplanning terugvinden. We maakten de 
planning zodanig op, zodat de hoofdvakken allemaal nog getoetst kunnen worden voor 
de kerstvakantie. Dit natuurlijk enkel voor de leerlingen die mogen terugkomen vanaf 
dinsdag 14 december. Leerlingen die helaas positief testten, kunnen vrijdag inpikken 
en nog Frans meedoen. De rest van de proefwerken zal dan na de vakantie worden 
ingepland.  
We willen er graag op wijzen dat het voor de kinderen toch ook echt een vakantie moet 
zijn en dat ze de nodige tijd moeten kunnen nemen om eens een pauze in te lassen. 
Ze werkten de voorbije tijd al goed aan de leerstof en als ze dit na de vakantie verder 
zetten, zouden de proefwerken zeker moeten lukken.  
Doordat we enkel de hoofdvakken geven, vallen er dus enkele proefwerken zoals 
wero, luisteren en begrijpend lezen weg. Voor deze vakken hebben we als leerkracht 
al een goed overzicht door hun dagelijks werk en met deze info kunnen we na de 
vakantie aan de slag om te herhalen. We willen de informatie die we uit de proefwerken 
halen, gebruiken om na de vakantie een herhalingsweek te organiseren. Zo krijgt 
iedereen die door de omstandigheden eventueel wat achterop hinkt bij sommige 
vakonderdelen, terug de tijd en ruimte om bij te benen.  
 
Online lessen: 
 
Vanaf morgen (woensdag 8/12) schakelen we terug 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 
afwerken. Zijn ze even niet mee, dan krijgen ze eindelijk die langverwachte toverknop 
waarmee ze de meester of juf kunnen terugspoelen om alles nog eens goed te 
herbeluisteren. Samen met dit filmpje krijgen de kinderen ook dagelijks een overzicht 
waarin ze de dagplanning kunnen vinden. We vragen met aandrang aan de kinderen 
om het volledige filmpje van ongeveer een kwartier 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. Dit kan een iPad, smartphone, pc, … zijn. Voor 
gezinnen, waar dit moeilijk is, omdat dit niet aanwezig is, of omdat andere kinderen 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 de schoolsite https://basisschooldesmalle.slhd.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 aanwezige leerkracht 
komt. Ik zal elke dag aanwezig zijn van 9.30u tot 12u om vragen te beantwoorden. 



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. 
 
In de namiddag is het de bedoeling dat je studeert en verder werkt in de studiebundels 
of oefeningen maakt van de geziene leerstof op bingel/scoodle.  
 
Belangrijk!! We spreken morgenochtend af stipt om 9u via de link om vragen 
te stellen op de schoolsite zoals hierboven beschreven. Zo zien we elkaar nog 
eens en kan alles nog eens goed uitgelegd worden aan de kinderen.  
 
Vanaf dan spreken we elke ochtend af via dezelfde link waarop je vragen kan 
stellen. Zo kunnen we de vorige werkdag overlopen en eventuele vragen nog 
beantwoorden. Om dit organisatorisch wat gemakkelijker te maken zullen we de groep 
splitsen. Donderdagochtend wordt 5A verwacht om 8.30u en 5B om 9u. Voor het 
gemak houden we diezelfde uren ook voor de verdere werkdagen.  
 
Toetsenplanning periode VOOR de kerstvakantie: 
 

 
Toetsenplanning periode NA de kerstvakantie: Enkel voor leerlingen 
die tijdens de proefwerkenperiode van vóór de vakantie afwezig waren. 

 
 

dag toets 
dinsdag 14 december Getallenkennis en bewerkingen en 

Meetkunde 

woensdag 15 december Taaldenken en probleemoplossend denken 

 

donderdag 16 december Metend rekenen en spelling 

vrijdag 17 december Frans: mondeling, schriftelijk en lezen. 

dag toets 
woensdag 12 januari Getallenkennis en bewerkingen en Meetkunde 

donderdag 13 januari Taaldenken en probleemoplossend denken 

 

vrijdag 14 januari Metend rekenen en spelling 


