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NIEUWSBRIEF APRIL - schooljaar 2019-2020 
 

  

  

Schoolopdracht: We kregen al heel wat mooie tekstjes en foto’s binnen. Je de filmpjes via deze link downloaden: 

https://we.tl/t-QR1qZ2DgSZ 

 

Corona-maatregelen  

Terugblik periode tot de paasvakantie 

 

De afgelopen drie weken hebben we onze leerlingen jammer genoeg niet meer in levenden lijve op school gezien. 

Niemand had ooit kunnen denken dat dit in België zou kunnen gebeuren, maar we proberen er allemaal het beste 

van te maken.  We blijven zoveel mogelijk thuis en proberen zo samen te vechten tegen Corona. 

De afgelopen weken kregen we als school een volledig andere rol. We voorzagen opvang voor kinderen van 

werkende ouders in de cruciale sectoren. Voor onze leerlingen moesten we op zoek naar alternatieven om via digitale 

weg of via bundels, herhalingsleerstof aan te bieden.  We hebben als team ervoor gekozen om jullie elke week op 

maandag een lijst met taakjes door te sturen. De leerkrachten gaven soms een mogelijke planning aan, maar jullie 

konden zo zelf nog kiezen wanneer het voor jullie goed uitkwam om met de kinderen te werken voor school. Ook de 

leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken en van lichamelijke opvoeding gaven taakjes door. Zo probeerden 

we er allemaal samen voor te zorgen dat de leerstof die de kinderen al aangeboden kregen, niet verloren zou gaan 

en probeerden we zo de binding tussen de kinderen en de school te behouden. 

Dit heeft van jullie, ouders, ook een grote inspanning gevraagd. We zijn ons daarvan bewust en appreciëren enorm 

dat jullie mee op de kar zijn gesprongen om van dit schooljaar geen verloren jaar te maken. Thuis werken en mee de 

kinderen begeleiden is zeker niet evident.  

Daarom van ons allemaal een dikke dankjewel om SAMEN te werken voor onze kinderen! 

 

 

Geen evenementen tot eind juni 

 

Inhoud nieuwsbrief 

- Corona: hoe verder? 
- Geen rapport na Pasen 
- Geen evenementen tot juni 
- Werken aan kruispunt 

Winkelomseheide – 
Tessenderloseweg 

- Vooruitblik 2020-2021 
- Kalenders 

 

 

https://we.tl/t-QR1qZ2DgSZ
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Periode na de paasvakantie 

Na de paasvakantie komen we in een volgende fase. We weten nog niet wanneer we weer “gewoon” kunnen gaan 

lesgeven.  

Er liggen nog altijd 3 scenario’s voor, afhankelijk van hoe de Coronacrisis de volgende weken evolueert.  

1. Scholen starten opnieuw op meteen na de paasvakantie 

2. Scholen starten opnieuw op in de loop van mei 

3. Scholen starten niet of nauwelijks meer op vóór de zomervakantie 

Het eerste scenario is voor ons allemaal het gemakkelijkste om ons op voor te bereiden. In dat geval starten we 

met de leerlingen na de paasvakantie de lesweek op en kunnen we het lesprogramma weer opnemen. De lessen 

zullen dan weer “gewoon” lopen, met een iets grote focus op de belangrijkste leerstof uit de verschillende 

leergebieden.  

Als de coronamaatregelen ook na de paasvakantie blijven gelden (scenario’s 2 en 3), dan beperken we ons niet meer 

tot het aanbieden van geziene leerstof. We schakelen dan over naar het aanbrengen van nieuwe leerstof.  

 
Hoe gaan we dat precies doen? 

• We zorgen voor haalbare preteaching. Dat betekent dat leerstof 2x wordt aangeboden. Een eerste keer via het 

afstandsonderwijs. Een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten (in scenario 2). De leraar komt dan 

nog eens terug op de leerstof, maar kan sneller tot de kern komen. Hij kijkt hoever de leerlingen staan en houdt 

er rekening mee.  

• We focussen op de cruciale leerstof. We hebben gekeken welke leerstof essentieel is voor je kind om naar het 

volgende jaar over te gaan en welke leerstof kan wegvallen. 

• De leerkrachten zorgen elke dag voor digitale lessen. We doen dit bewust niet met livesessies omdat tegelijk 

online zijn niet evident is. Heel wat ouders zijn ook thuis aan het werken.  

o De digitale lessen kunnen jullie dan bekijken wanneer dat voor jullie het best uitkomt.   

o Dagelijks geven de leerkrachten van het lager onderwijs  

▪ Een les wiskunde (meten, metend rekenen, bewerkingen, getallen) 

▪ Een les Nederlands (taalbeschouwing, spelling, schrijven, ...) 

▪ Een les Frans voor L5 en L6. 

o Bij de lessen worden oefeningen voorzien. Dit kan:  

▪ In de werkboeken 

▪ In afgedrukte bundels 

▪ Op de digitale platformen (Bingel, Kweetet, ...) 

o De leerkrachten van LBV en L.O. zullen ook opdrachten voorzien zoals ze dan nu ook deden.  

o De kleuterjuffen voorzien ook opdrachten die focussen op de belangrijkste ontwikkelingsdoelen. 

o Wat de taakbelasting voor de leerlingen betreft gaan we uit van   

▪ Ongeveer 1u nieuwe les/dag voor leerlingen <8jaar 

▪ Ongeveer 2u nieuwe les/dag voor leerlingen >8 jaar 

▪ Daarnaast wordt er voor inoefening nog extra tijd voorzien tot maximaal de helft van de 

leertijd in de school. Dat betekent dat leerlingen in totaal maximaal 3 tot 4 uur aan het werk 

zijn voor school.  
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o De leerkrachten kunnen ook toetsen geven na de vakantie. Als we jouw kind op afstand evalueren (een 

toets geven), dan doen we dat louter om na te gaan in welke mate het de leerstof onder de knie heeft 

en om het daarover feedback te kunnen geven. 

o De leerkrachten voorzien dagelijks 2 vragenuurtjes voor de leerlingen namelijk: 

▪ In de namiddag tussen 14-15u  

▪ ’s Avonds tussen 19-20u.  

Dit gaan we doen via de functie video-bellen in Whatsapp. De leerlingen die vragen hebben kunnen 

dat via smartschool laten weten aan de leerkracht. Belangrijk is dat ze in het berichtje het 

telefoonnummer en het moment (in de namiddag of ’s avonds) vermelden waarop de leerkracht mag 

bellen. De leerkracht neemt dan contact op met de leerling. Zo kan zij/hij de leerling persoonlijk te 

woord staan.  

• Als ouder ben je voor ons een heel belangrijke partner: 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven. De combinatie van werk, huishouden en opvang is 

vaak uitdagend. Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode!  

o Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind staat voor ons voorop. Samen als school en 

ouders kunnen we de leerlingen goed omringen en begeleiden, zodat zij ondanks alles kunnen blijven 

leren en groeien. 

o We verwachten niet dat jullie de leerkracht gaan vervangen. Je doet al heel veel als je in de buurt blijft 

en zorgt voor een rustige en gestructureerde omkadering, terwijl je kind (zelfstandig) aan de slag gaat. 

Je rol als ouder bestaat erin om de juiste context (rust en structuur) te creëren om je kind te laten leren. 

Een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten helpt hierbij. Wel is het belangrijk om het 

werk van de leerlingen mee na te kijken. De kinderen leren het meest als ze direct feedback krijgen als 

ze een foutje maken maar ook als het goed gaat.  

o Wij gaan voluit voor dialoog en ondersteuning. We zullen je blijven informeren over alle nieuwe 

ontwikkelingen en we zullen je zoveel mogelijk tips meegeven. Belangrijk in dit hele verhaal is dat we 

hier samen aan gaan werken. 

o Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, geef de klasleraar of -titularis dan een seintje via 

smartschool. We bekijken samen wat eraan kan gedaan worden.  

o Wij engageren ons om álle leerlingen en ouders mee te blijven nemen. Elke leerling moet kunnen blijven 

leren.  

o We voorzien één communicatiemoment per dag met jou als ouder. Zo houden we je goed op de 

hoogte. We communiceren elke ochtend via smartschool. 

o Wij zorgen ervoor dat leerlingen de instructies op verschillende momenten kunnen bekijken. 

o Wij zullen de leerlingen die opgevangen worden op school goed omkaderen, zodat zij hun schoolwerk 

tijdens de opvang kunnen doen. De afspraken voor schoolopvang zijn ongewijzigd. 

o Wij staan altijd open voor je gewaardeerde feedback. 

o Als jullie geen laptop hebben of niet over internet beschikken, mogen jullie contact opnemen met de 

directie. We helpen waar we kunnen. 

 

  Willen jullie nog meer informatie?    

o Extra informatie voor ouders    
Onderwijs Vlaanderen - Informatie over preteaching van nieuwe leerstof 

o Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .    
o Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.    

https://www.klasse.be/220141/structuurkaarten-helpen-ouders-met-structuur/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/preteaching-nieuwe-leerstof-informatie-ouders
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/preteaching-nieuwe-leerstof-informatie-ouders
http://www.info-coronavirus.be/
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
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Geen rapport na Pasen 

Na de paasvakantie kregen de leerlingen normaal gezien een rapport mee naar huis. Dit is helaas niet 

haalbaar. We zullen dit schooljaar enkel nog een eindrapport kunnen geven. Afhankelijk van de duur van 

de maatregelen, plannen we wel nog gesprekken in met de ouders. We kunnen nu nog niet met zekerheid 

zeggen of die gesprekken fysiek in school of via een andere, digitale, weg kunnen gebeuren.  

Werken aan kruispunt Winkelomseheide – Tessenderloseweg 

 Van 6 april tot 21 mei 2020 zal het kruispunt Winkelomseheide – Tessenderloseweg heraangelegd worden. 
Het kruispunt wordt volledig afgesloten voor het verkeer.  

Er is een omleiding voorzien via R14 / Koning Albertstraat / Oosterloseweg / Amocolaan.  

Voor de fietsers is de omleiding voorzien via Seppendijk / Wilders / Manehoeven.  

De omleiding geldt voor beide richtingen. 

Alle evenementen afgelast tot juni 

 Om de gezondheid voor iedereen te garanderen, hebben we alle geplande evenementen tot juni afgelast.  

De activiteiten tijdens de laatste week van het schooljaar blijven voorlopig nog staan. Hiervoor wachten we 

de verdere evolutie van de Coronacrisis af. 

In de bijgevoegde jaarkalender staan alle geannuleerde activiteiten in het blauw.  

Ook het vormsel, communie en lentefeest zijn geannuleerd. Vormsel en communie zullen in het najaar 

doorgaan. Een nieuwe datum is nog niet bekend.  

Het fietsexamen en het voetgangersexamen zijn nog onder voorbehoud. Hier kan een latere datum 

voorzien worden. 

Over de activiteiten die de sportdienst organiseert voor de scholen, hebben we nog geen verdere 

informatie gekregen. Dat gaat dan concreet nog over het zwemmen en enkele sportdagen. Van zodra we 

daar meer over weten laten we het jullie meteen weten.  

Vooruitblik 2020-2021  

Vrijdag 2 oktober 2020: lokale verlofdag 1  
Vrijdag 12 maart 2021: lokale verlofdag 2 
Zaterdag 24 april 2021: Eerste communie 
Zaterdag 24 april 2021: Lentefeest 
Zaterdag 8 mei 2021: Vormsel 
 

Familienieuws 

De ooievaar kwam langs en bracht: 

Rowan, zusje van Marlon Vanderlinden (Vissenklas).  



   
                   Winkelomseheide 147  2440 Geel - sbs.winkelom@geel.be 

                                                     winkelomheide.sbsgeel.be - 014 566500  
 Pagina 5 van 7 

   
 

 

April 

WOENSDAG 1  

DONDERDAG 2  

VRIJDAG 3  

ZATERDAG 4  

ZONDAG 5  

MAANDAG 6  

DINSDAG 7  

WOENSDAG 8  

DONDERDAG 9  

VRIJDAG 10  

ZATERDAG 11  

ZONDAG 12 Pasen 

MAANDAG 13 Paasmaandag 

DINSDAG 14  

WOENSDAG 15   

DONDERDAG 16 Secretaressedag 

VRIJDAG 17  

ZATERDAG 18  

ZONDAG 19  

MAANDAG 20  

DINSDAG 21 Zwemmen L3-L4    Kunstkuur L4    

WOENSDAG 22  

DONDERDAG 23 Zwemmen L5-L6 

VRIJDAG 24      Kunstkuur L5 L6 

ZATERDAG 25  

ZONDAG 26  

MAANDAG 27  

DINSDAG 28 Zwemmen L3-L4    Kunstkuur L2 

WOENSDAG 29  

DONDERDAG 30 Zwemmen L5-L6 

VRIJDAG 01/05    Dag van de arbeid = vrije dag 
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Mei 

VRIJDAG 1 Dag van de Arbeid 

ZATERDAG 2  

ZONDAG 3  

MAANDAG 4 Sportdag L3-4 

DINSDAG 5 Zwemmen L3-L4    Kunstkuur L5    

WOENSDAG 6  

DONDERDAG 7 Zwemmen L5-L6 

VRIJDAG 8      Kunstkuur L6 L4  

ZATERDAG 9  

ZONDAG 10  

MAANDAG 11  

DINSDAG 12 Zwemmen L3-L4    Kunstkuur L2    

WOENSDAG 13  

DONDERDAG 14 Zwemmen L5-L6 

VRIJDAG 15      Kunstkuur L3 L1 

ZATERDAG 16  

ZONDAG 17  

MAANDAG 18  

DINSDAG 19      Kunstkuur L5       

WOENSDAG 20 Vrije dag 

DONDERDAG 21 Hemelvaart 

VRIJDAG 22  

ZATERDAG 23  

ZONDAG 24  

MAANDAG 25  

DINSDAG 26 Zwemmen L3-L4    Kunstkuur L3    

WOENSDAG 27  

DONDERDAG 28 Zwemmen L5-L6 

VRIJDAG 29      Kunstkuur L1 L2 

ZATERDAG  30  

ZONDAG 31 Pinksteren 
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Jaarkalender 

 

!!!!!   alles in het BLAUW = GEANNULEERD !!!!! 

APRIL MEI JUNI 

1 WO   1 VR Dag van de Arbeid 1 MA Pinkstermaandag 

2 DO Kijkdag KO 2 ZA Eerste communie 2 DI Ouderraad 

3 VR Paashaas op school 3 ZO   3 WO   

4 ZA 

Paasvakantie 

4 MA 
Sportdag L3-L4  
L2 Gids Geel 

Ouderraad 

4 DO 

  

5 ZO   5 DI Sportdag L1-L2 5 VR   

6 MA   6 WO MOEV Danshappening 6 ZA   

7 DI   7 DO   7 ZO   

8 WO   8 VR   8 MA   

9 DO   9 ZA Schoolfeest 9 DI   

10 VR   10 ZO   10 WO   

11 ZA 
  

11 MA 
KO Struisvogelnest 
Voetgangersexamen L4 

11 DO 
  

12 ZO Pasen 12 DI   12 VR   

13 MA Paasmaandag 13 WO   13 ZA   

14 DI   14 DO   14 ZO   

15 WO   15 VR   15 MA   

16 DO 
Secretaressedag 

16 ZA 
Vormsel 

16 DI 
Sportdag L1-L2 

17 VR   17 ZO   17 WO   

18 ZA   18 MA   18 DO   

19 ZO 
  

19 DI Schoolreis Toverland 19 VR 
  

20 MA Hooibeekhoeve L2-L3 20 WO Vrije dag 20 ZA   

21 DI   21 DO Hemelvaartsdag 21 ZO   

22 WO Oudercontact 22 VR Brugdag 22 MA   

23 DO   23 ZA   23 DI Afzwaai Bijenklas 

24 VR   24 ZO   24 WO 
 
Bedankdag vrijwilligers 

Afzwaai L6 

25 ZA Lentefeest 25 MA Techniekkoffer L5  

Fietsexamen L6 25 

DO Kijkdag KO 

Speeltuin Meerhout L1-L2-L3 

26 ZO 

  

26 DI Techniekkoffer L5 26 VR 
Sportdag L5-L6                     
KO Speeltuin Eindhout 

Rapport mee 

27 MA   27 WO 
Fotografie °2017  
Techniekkoffer L5 

MOEV Duathlon 

27 ZA 

  

28 DI   28 DO Techniekkoffer L5 28 ZO   

29 WO MOEV voetbal 8-8 29 VR Techniekkoffer L5 29 MA Sportdag L6 

30 DO   30 ZA   30 DI   

      31 ZO Pinksteren       


