
 

UPDATE 16 maart - Berichtgeving omtrent – COVID-19 
 
Beste ouders, leerlingen en collega’s, 
 
De hele samenleving, ook het onderwijsveld, moet nu samen gevolg geven aan de nieuwe 
coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Enkel zo kunnen we het coronavirus indijken 
en onze kwetsbaren beschermen. 
 
Zo beleefden wij allen vandaag dag 1 van de opschorting van de lessen. Een dag die ook bij ons, 
als leerkrachten, een bijzonder onaangenaam en onbekend gevoel teweegbracht.  
 
Het staat in elk geval buiten kijf dat, ook nu de lessen geschorst zijn, ieders gezondheid primeert. 
 
Langs deze weg wil ik jullie allen danken om plichtsbewust online aangegeven te hebben welke 

van onze leerlingen aanwezig zouden zijn op ‘de school als opvang’. Dat kan ook voor de rest van 

de week nog via deze link. (https://forms.gle/VgPAeX5pMjKWYKcQ6) 

Voor de week van maandag 23 t.e.m. vrijdag 27 maart bezorgen wij u aanstaande donderdag een 

nieuwe link om aan te vullen. Dit doen we ook opnieuw in de week daarop. 

Als een kind ziek wordt tijdens de opvang, dan vangen we het op in een afzonderlijke ruimte en 

contacteren we onmiddellijk de ouders om het te komen ophalen. 

Eerder deze ochtend hebben wij in team alles op een voorlopig rijtje gezet. 

Alle personeelsleden die gezond zijn en niet tot de risicogroep behoren, werken. 

De school blijft open voor ouders die echt geen andere uitweg zien. Het doel blijft dat de meeste 

ouders hun kinderen thuishouden, zodat de kans op besmetting afneemt. Door de kinderen toch 

naar school te brengen, komen ze in een milieu waar de besmetting sneller kan opgelopen worden 

en dus overgedragen worden op volwassenen en dat is net wat iedereen tracht te voorkomen. 

Hebt u echt geen andere oplossing dan uw zoon/dochter naar school te brengen dan vragen wij 

hen te voorzien van hun boekentas met daarin de werkbundels/werkboeken en handboeken 

welke ze afgelopen vrijdag meekregen naar huis. Denk daarbij a.u.b. ook aan hun lunchpakket, 

koek, fruit en drank. Tijdens de opvang op school voorzien we, op basis van de oefenpakketten 

(zie verder), één werk-/leermoment. Die werk-/leermomenten zullen geen invloed hebben op een 

eindbeslissing over een leerling. 

 

Oefenpakketten (werkbundels, online oefeningen op Scoodle, Bingel, leesboeken, Ketnet, …) 

De oefenpakketten werden per leerjaar samengesteld en baseren we enkel en alleen op basis van 

herhaling, remediëring, verruiming en een beetje verdieping. Verder probeerden we er ons op 

te richten opdat de kinderen dagelijks ongeveer anderhalf uur werk voorgeschoteld krijgen. Dit 

biedt alle ouders de mogelijkheid om de rest van de dag zelf in te vullen. Het is zeker niet onze 

intentie om de kinderen te overladen met werk. Wel vragen we jullie beleefd een gemiddelde van 

1,5uur per dag in te zetten op onderwijstaken. Daaronder kunnen ook het herhalen van de tafels, 

(luidop) lezen in boeken, … begrepen worden. We hopen ook dat u en uw zoon/dochter deze 

‘werkmomenten’ positief kunnen opnemen en jullie er SAMEN mooie momenten van kunnen 

maken. Niets zo deugddoend als samen met mama of papa een boek (voor-)lezen, … 

 

https://forms.gle/VgPAeX5pMjKWYKcQ6
https://forms.gle/VgPAeX5pMjKWYKcQ6


 

 

 

Om ook de mama’s en papa’s wat houvast en structuur te bieden, treffen jullie onderaan een 

voorbeeld aan van hoe ‘telewerken/thuis-werken met je kinderen in huis’, georganiseerd en fijn kan 

verlopen. 

De oefenpakketten (voor kleuter en lagere school) zijn downloadbaar via deze link die u naar een 

afgeschermde pagina van onze schoolwebsite brengt. Op deze pagina treft u enkel de bundels 

aan voor de week van 16 t.e.m. 20 maart. Vanaf donderdag 19 maart treft u op dezelfde pagina 

ook de verbetersleutels aan. 

Bij elke werkbundel treft u, om u op weg te helpen, ook een beetje uitleg opgesteld door de 

leerkrachten. 

Mocht er iets in de bundels niet duidelijk zijn, kunt u de leerkracht van uw zoon/dochter bereiken 

via het mailadres welke we eveneens op de bovenstaande pagina van onze website hebben 

opgenomen. Tijdens de schooluren kan u de leerkracht via mail contacteren voor eventuele 

vragen met betrekking tot de voorgestelde oefeningen. 

Met algemene vragen en/of bezorgdheden kunt u altijd terecht bij de directeur: 0475 31 75 37 of 

directie@vbsscheldewindeke.be. 

Ouders die niet in de mogelijkheid zijn om de werkbundels af te drukken, kunnen op school 

langskomen om er een werkbundel af te halen. Gelieve dit eerst telefonisch te laten weten en 

vervolgens u aan te melden op het secretariaat waar de bundel dan klaar zal gelegd worden. 

Als schoolteam zullen we ons verder bezinnen over de gemiste leerstof. We zullen nagaan welke 
leerstofelementen echt essentieel zijn in functie van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. We 
willen u echt garanderen dat wij ons uiterste best zullen doen opdat uw kind(eren) geen nadelige 
gevolgen zal ervaren door deze drastische maatregelen in het belang van de volksgezondheid. 
 
 
 
Via de schoolwebsite en/of mails houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.    
 
Wij hopen van harte dat jullie erin slagen opvang en structuur te vinden, danken jullie voor het 
begrip in deze onduidelijke tijden en wensen jullie veel moed. 
 

 Meer informatie?   

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .   

• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.   

• Extra informatie voor ouders   
 Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders  
 
Wees voorzichtig, houd rekening met de adviezen vanuit de overheid, … de gezondheid 
van ons allen komt nu op de eerste plaats! Laat ons vooral hopen dat het coronavirus kan 
ingedijkt worden door deze maatregelen. 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
Schoolbestuur, leerkrachten, medewerkers en directie VBS Scheldewindeke 
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Thuis werken met kinderen: hoe pak je dat aan? 

Breng structuur in je dag aan door de structuur van school en jouw werkdag zo goed mogelijk na te 

bootsen. Structuur zal de nodige portie rust brengen voor kinderen en jezelf. 

 

Volgende tips kunnen je hierbij helpen: 

- Baken je werktijd af. Je gaat (wellicht) niet evenveel uren werken zoals wanneer je werkt zonder 
kinderen in je huis. 

- Wissel af tussen tijd ‘SAMEN’ en tijd ‘ALLEEN’. 
- Geef je ‘SAMEN’- en ‘ALLEEN’-tijd visueel weer zodat je kind(eren) duidelijk weten wanneer je aan het 

werk bent (en er dus even niet voor hen bent en wanneer wel). 
- Tracht, indien haalbaar, de structuur elke dag hetzelfde te houden zodat je kind(eren) kunnen wennen 

aan deze nieuwe situatie (tijdens weekdagen thuis zijn en je ouder(s) die thuis aan het werken zijn voor 
hun werk). 

 

Tijdens de momenten ‘SAMEN’ doe je gemeenschappelijke activiteiten zoals: opstaan, ontbijten, tanden 

poetsen, eten klaar maken, fruit snijden, koekje kiezen, gezelschap spel spelen, koken, … 

Tijdens de momenten ‘ALLEEN’ hebben zowel jij als jouw ‘kind(eren)’ tijd om een activiteit alleen te doen. 

Jij werkt dan en jouw kinderen doen (afhankelijk van de leeftijd) zelfstandig een activiteit zoals 

bijvoorbeeld: knutselen, tekenen, kleien,… Ook werkjes thuis of in de tuin zijn misschien wel haalbaar 

(afwasmachine leeg maken, kamer opruimen) , huiswerk maken, film kijken, kamp bouwen met je zetels en 

lakens, in de tuin spelen, … 

 

Nog meer structuur nodig? 

Zeker voor jongere kinderen is het aangewezen om de ‘SAMEN’- en ‘ALLEEN’-tijd visueel duidelijk te maken 

door bijvoorbeeld op je koelkast een blaadje te hangen waarin je voor elke dag weergeeft hoe de dag er 

uitziet. Je kan met tekst of beelden werken en streept bijvoorbeeld met je kind telkens door wanneer je 

naar de volgende activiteit overgaat, … 

 

Concretiseer de ‘SAMEN’ of ‘ALLEEN’-tijd door: 

- Samen een dag- of weekschema te maken. Dit kan op zich al een creatieve opdracht zijn die kinderen 
op een aangename manier laat beseffen dat de dagen er anders dan normaal zullen uitzien. 

- Tekening of afbeelding van ontbijt, bureau, fruit/koek, boterhammen, … te zetten in je dag- of 
weekschema. 

- Jouw kind bij de ‘ALLEEN’-tijd te laten kiezen tussen verschillende mogelijkheden. 
 

 

 

Op de volgende pagina treft u een voorbeeld aan van een mogelijk ‘thuis-werk-schema’.  



Kies voor structuur: een voorbeeld 

   Werk je thuis? 
SAMEN OF ALLEEN 

<9.00u Wakker worden Toiletbezoek, ontbijten, wassen (gezicht, 
haar tanden, …), aankleden, bed opmaken, 
… 

Jullie hebben tijd voor en 
met elkaar nodig. 

9.00 – 10.00u Ochtendwandeling Familiewandeling (met de hond), yoga, 
ochtendloop, … 

Jullie hebben tijd voor en 
met elkaar nodig. 

10.00 – 11.00u Tijd voor iets 
educatiefs 

Geen beeldschermen, werkblaadjes school, 
tafelkaarten, lessen herhalen, …, sudoku, … 

Elk heeft zijn taken, 
telewerken hoort te lukken. 

11.00 – 12.00u Tijd voor iets 
creatiefs 

Lego, tekenen, bouwen, muziek spelen, een 
cake bakken, … 

Elk heeft zijn taken, 
telewerken hoort te lukken. 

12.00u Middagmaal  Jullie hebben tijd voor en 
met elkaar nodig. 

12.30u Tijd om een 
steentje bij te 
dragen 

De tafel(s) schoonmaken, stoelen 
omdraaien, vegen, afwassen, kamer 
opruimen, kruid trekken, alle deurkrukken 
(of bureautafels of lichtknoppen of …) 
ontsmetten, badkamer opruimen, de was 
sorteren of opvouwen, gras afrijden, … 

Jullie hebben tijd voor en 
met elkaar nodig. 

13.00 – 14.30u Hou je even stil 
bezig. 

Boek lezen, verhaal voorlezen aan, puzzelen, 
een educatieve film/programma bekijken, 
dutje, … 

Elk heeft zijn taken, 
telewerken hoort te lukken. 

14.30 – 16.00u Tijd voor iets 
educatiefs 

Beeldschermen toegelaten: Bingel, Scoodle, 
… op de iPad tafels/Frans/ rekenen oefenen, 
… 

Elk heeft zijn taken, 
telewerken hoort te lukken. 

16.00 – 17.00u Ga buiten even 
adem halen  

Fietsen, de hond buiten laten, buiten spelen, 
… 

Jullie hebben tijd voor en 
met elkaar nodig. 

17.00 – 18.00u 
 

Avondmaal  Jullie hebben tijd voor en 
met elkaar nodig. 

18.00 – 20.00u Vrije tijd - 
avondrituelen 

Douchen, gezelschapsspel, … Jullie hebben tijd voor en 
met elkaar nodig. 

20.00u Bedtijd Alle kinderen Kan je vast en zeker zelf 
invullen. ;-) 

21.00u Bedtijd Alle kinderen die het dagelijkse schema 
volgen en geen ruzie maken. ;-) 

Kan je vast en zeker zelf 
invullen. ;-) 

 


	UPDATE 16 maart - Berichtgeving omtrent – COVID-19

