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Deze infobrief bevat een boodschap van de directeur met algemene info, een 

overzicht van maatregelen en afspraken m.b.t. pré-teaching & de 

contactgegevens van de leerkrachten & directie VBS Sint-Katrien. 

 

Boodschap van de directeur: 

 

Beste ouders  

Zoals u wellicht ook vernomen heeft via de media, heeft de Nationale Veiligheidsraad gisteren 

beslist om de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig te verlengen tot en 

met zondag 3 mei. 

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven. In de komende 

twee weken zullen de scholen tot en met donderdag 30 april  verder in NOODopvang blijven 

voorzien ENKEL voor die kinderen wiens ouders werkzaam zijn in een cruciale beroepssector.  

Er is NOODopvang in de eigen school  van 8.30 uur tot 15.40 uur. Op woensdag tot 11.40 uur. De 

buitenschoolse opvang “Buiteling” blijft instaan voor voor- en naschoolse opvang.  

Op vrijdag 1 mei ( wettelijke feestdag ) zal de Buitenschoolse Kinderopvang Buiteling de opvang 

overnemen. Voor alle opvang ( eigen school en/of Buiteling) wordt aan de ouders gevraagd om 

via mail minstens een dag op voorhand melding te doen/in te schrijven.  

Tot en met 30 april zullen de leerlingen van de lagere school een extra aanbod krijgen van nieuwe 

leerstof volgens de principes van ‘pré-teaching’. 

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke 

voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. De 

veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn. 

Minister Weyts overlegt volgende week ook met de onderwijsministers van de andere 

gemeenschappen over een concreet perspectief voor een heropstart. We houden jullie op de hoogte 

van deze ontwikkeling. 

We begrijpen dat in deze omstandigheden het niet voor elke ouder vanzelfsprekend is om eigen 

thuiswerk, huishouden  en opvang voor je kind(eren) te organiseren. We proberen in ieder geval 

ouders en kinderen zoveel mogelijk te begeleiden in de komende weken.  

Leren is belangrijk, maar gezondheid van kinderen en ouders is in deze tijden nog belangrijker. We 

willen jullie dan ook bedanken voor jullie inspanningen en moed. 

 

De directie 

 

Overzicht van maatregelen en afspraken 

m.b.t. pré-teaching 

http://www.vbssintkatrien.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyZNjeUbDu4AE28r6EbY8GRKpdd0dk4xIybZ8DwnSFlVylPQ/viewform?usp=sf_link
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Betekenis pré-teaching, maatregelen & afspraken in functie van pré-teaching:  

 
1. ‘Pré-teaching’ richt zich naar de hele klasgroep. Leerlingen krijgen essentiële leerstof vanop 

afstand (hetzij digitaal, hetzij via werkschriften) rekening houdend met leeftijdsgroep, de 

individuele- en klasnoden, de beginsituatie… Belangrijk is dat de leerkracht later IN de klas  

diezelfde leerstof herhaalt met als doel dan sneller tot de kern te komen en te remediëren.      

 

2. De leerkrachten van VBS Sint-Katrien zijn zelf zoekende in dit pré-teachingproces. Zij zullen 

een inschatting moeten maken van wat haalbaar is en wat niet. Dit zal gebeuren met vallen 

en opstaan.  
 

3. Gelieve begrip te tonen voor de leerkracht maar ook voor uw kind wanneer het thuis 

moeilijker loopt dan verwacht. Breng de leerkracht hiervan op de hoogte, dan kan zij 

bijsturen waar nodig.  

 

4. Als school zijn wij realistisch in het stellen van verwachtingen en eisen naar leerkrachten, 

ouders en leerlingen. Wij zoeken continu naar een haalbare vorm van pré-teaching  voor alle 

partijen: ouders, leerlingen en leerkrachten. Wij zullen op vrijdag 24/04 een bevraging via 

GIMME verspreiden om de eerste week pré-teaching te evalueren. De feedback uit deze 

bevraging zal zeker gebruikt worden om bij te sturen waar nodig.  

 

5. Leerkrachten in het lager zullen dagelijks een digitale agenda op GIMME posten met 

duidelijk omschreven opdrachten ( zoals het principe van de dagtaken van uitgeverij Plantyn 

de voorbije weken). Deze digitale agenda zal de broodnodige instructies bevatten in de 

vorm van: instructiefilmpjes, instructie via tekst, uitgewerkte voorbeelden,…  

 

6.  Er worden geen digitale live-videolessen gegeven.  

 

7. In het lager onderwijs zal elk leerjaar per week min. 2 en max. 3 zoom-sessies (skype in het 

5de leerjaar) organiseren waar leerlingen vragen kunnen stellen. De leerkrachten 

communiceren de zoom/skype -meetings minstens 48 uur op voorhand via GIMME door ze 

in de kalender als activiteit in te plannen. Bij de beschrijving van de activiteit zal u de 

gegevens van de zoom/skype-meeting kunnen raadplegen.  

 

Ook in de digitale agenda die dagelijks op GIMME zal verschijnen worden de gegevens van 

een komende zoom/skype-meeting aangekondigd. De leerkrachten zullen er rekening mee 

houden dat er geen twee zoom/skype-sessies op éénzelfde moment plaatsvinden om 

problemen in gezinnen met meerdere kinderen te vermijden. Er hoeft in het basisonderwijs 

geen extra ondersteunende digitale apparatuur voorzien/aangekocht te worden. Hebt u 

geen pc om uw kind te laten deelnemen aan de zoom/skype-meetings, laat dit weten via 

info@vbssintkatrien.be .  

 

http://www.vbssintkatrien.be/
mailto:info@vbssintkatrien.be
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8. Dagelijks zal er een verbetersleutel verschijnen van de opdrachten die daags voordien 

verschenen.  

 

9. De leerkrachten bieden de komende weken voornamelijk opdrachten uit handboeken en 

werkschriften aan. Er zal gewerkt worden met moetjes en magjes. Omdat niet alle werk- en 

handboeken in het bezit zijn van de leerlingen op dit moment, organiseren wij een 

gestructureerd afhaalmoment. Tijdens dit afhaalmoment kunnen ouders, rekening 

houdende met de regels rond social distancing, de werk- en handboeken afhalen op school.  

 

10. Alle ouders worden op maandag 20 april uitgenodigd om per leerjaar de boeken af te halen. 

Uiteraard hoeft een gezin met meerdere kinderen slechts 1 keer te komen. Wij sorteerden 

de boeken reeds per klas en per gezin. Het programma voor maandag 20 april ziet er als 

volgt uit: 

▪ 08.40-9.30 uur: 6de leerjaar 

▪ 09.30-10.20 uur: 5de leerjaar 

▪ 10.20-11.10 uur: 4de leerjaar 

▪ 11.10-12.00 uur: 3de leerjaar 

▪ 13.00-13.50 uur: 2de leerjaar 

▪ 13.50-14.40 uur: 1ste leerjaar 

▪ 14.40-18.30 uur: 1ste - 6de leerjaar die door omstandigheden niet in staat waren de 

boeken overdag af te halen. 

 

11. Wij vragen uitdrukkelijk om slechts met 1 persoon per gezin de boeken te komen afhalen en 

( indien mogelijk) de kinderen niet mee te brengen naar school.  

 

12. Het is zeker niet de bedoeling dat de ouders de rol van de leerkracht overnemen. 

Onderwijsspecialisten gaan uit van een beperking van actieve betrokkenheid van ouders bij 

de opdrachten van hun kind tot maximum 2 à 3 uur per week (afhankelijk van leeftijd van 

kind). 

Voorbeelden van opdrachten die kinderen samen met hun ouders kunnen doen:                                      

-Samen een opdracht opstarten en nakijken met een verbetersleutel                                                                                   

-Samen nakijken of een bepaald stappenplan werd gevolgd, navragen of je kind alles 

begrijpt en of het de taken alleen verder kan afwerken 

13. Belangrijk in dit pré-teachingverhaal is dat ouders een gestructureerde effectieve 

dagindeling met hun kind afspreken (m.a.w. vaste momenten voor schoolwerk vastleggen, 

naast de tijd om te lezen, te sporten, te spelen…) zoals reeds eerder gesuggereerd werd => 

tip: https://bit.ly/2RJMkeb  

 

14. Op maandag 20 april publiceren de leerkrachten de eerste digitale agenda met instructies 

om vervolgens effectief te starten met pré-teaching op dinsdag 21 april.  

 
Contactgegevens leerkrachten & directie 

http://www.vbssintkatrien.be/
https://bit.ly/2RJMkeb
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De Boe Maarten                         info@vbssintkatrien.be  
054/50 00 88                                    maarten.deboe@sintlievenkbo.be  

Hilde Van Schoors                         secretariaat@vbssintkatrien.be   
054/50 00 88                                    

Anna-klas - Goossens Vicky               
vicky.goossens@sintlievenkbo.be 
  
Jules -klas - Van Den Berghe W.          
wendy.vandenberghe@sintlievenkbo.be  
    

2KL - De Pril Ingrid 
ingrid.depril@sintlievenkbo.be 

 
3KL - Evelien Van Hessche  
evelien.vanhessche@sintlievenkbo.be  
 

1LJ - Meuleman Kathleen 
kathleen.meuleman@sintlievenkbo.be 

 
2LJ - Daem Cecile & Emilie Van 
Medegael                
cecile.daem@sintlievenkbo.be 
emilie.vanmedegael@sintlievenkbo.be  

                 
3LJ - Van Brantegem Els & Emilie Van 
Medegael                 
Els.vanbrantegem@sintlievenkbo.be   
emilie.vanmedegael@sintlievenkbo.be  
 

4LJ -  Bellens Krisha                 
vbssteenhuize.vierdeleerjaar@telenet.be                                               
krisha.bellens@sintlievenkbo.be  
 
5LJ - Barbé Charlotte                                                   
charlotte.barbe@sintlievenkbo.be    
   

6LJ - Galle Christine 
christine.galle@sintlievenkbo.be  
 

Hemerijckx Hilde               

hilde.hemerijckx@sintlievenkbo.be  

Roeland Isabelle               
isabelle.roeland@sintlievenkbo.be  
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