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Afstandsleren van 16/3- 3/4 : wat doe je als ouder?
Beste ouders
Als school organiseren we afstandsleren via Google Classroom. De taken zullen ervoor zorgen dat onze
leerlingen in het ritme blijven, voeling met de school behouden en de aangeleerde leerstof kunnen
inoefenen.
We waarderen jullie zoektocht naar opvang en beseffen dat het voor thuiswerkende ouders moeilijk is met
kinderen in de buurt. We willen jullie even op weg helpen:
Je kind blijft thuis:
- Onze leerkrachten stellen elke schooldag een dagcontract samen dat geupload wordt in Google
Classroom.
Het contractblad en de werkbladen druk je zelf af. Indien je niet over internet of printer beschikt, kan
je dagelijks het bundeltje op school komen afhalen (laat ons dat dan weten).
- Tracht structuur te brengen in de dag.
Overloop met je kind het contractblad en stel een dagplanning op. Verdeel de dag in leermomenten,
ontspanningsmomenten, drank- en eetpauzes en tijd om buiten te spelen. Noteer concreet welke
schooltaken wanneer moeten gemaakt worden. Op het contractblad staat een richttijd per taak.
- We vragen van jullie enkel omkadering: bewaak samen met je kind de planning, ga na of je kind de
opdracht heeft begrepen en de juiste materialen gebruikt.
- Nadat je kind zelfstandig de taak gemaakt heeft, wordt deze gecorrigeerd door je kind zelf of door
jullie. Gebruik hiervoor de correctiesleutel.
- Op het contractblad worden gemaakte taken afgevinkt en de richttijd vergeleken met de effectief
bestede tijd.
- Op het einde van de dag worden alle contract- en werkbladen netjes bewaard.
Je kind komt naar school:
- Enkel gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien mogen naar
school komen.
- De kinderen worden niet opgevangen in hun eigen klaslokaal of door hun eigen klastitularis.
De aanwezige leerlingen worden in kleine groepen verdeeld. Leerkrachten vangen in een
beurtrolsysteem de groepen op (we moeten werken met een zo klein mogelijke bezetting).
- Elke dag brengen de kinderen al hun materiaal mee: leer- en werkboeken, kaften… en nemen dit ook
telkens mee naar huis. Contract- en werkbladen kunnen eventueel op school geprint worden.
- De school zorgt voor de omkadering bij het maken van het dagcontract. Er wordt geen les gegeven.
- Er is geen busvervoer.
- Er zijn geen warme maaltijden of soep. Er is wel middagtoezicht.
Zorg goed voor elkaar!
Warme groeten
Gudrun Vranken, directeur en het Esdoornteam

