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Samen op weg! 

 

Beste ouders 

 

Zoals in vorige communicatie aangekondigd, krijgen jullie vandaag wat meer info 

omtrent de maatregelen i.v.m. het coronavirus. 

 

Maatregelen verlengd tot en met 3 mei 

De nationale veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten heeft op grond van 

advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het 

coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei.  

Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet 

overbelast wordt.  

Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van 

hoe de cijfers evolueren. 

 

Noodopvang 

We zullen als school opvang voorzien voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een 

cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen.  

Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. 

Kinderen blijven zo veel mogelijk thuis.  

Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.  

 

Er wordt géén specifiek (spel)aanbod gedaan. 

De opvang in de school zal nog steeds zoveel mogelijk buiten gebeuren. 

Voorzie dus voldoende aangepaste kledij. 

We vragen om spelmateriaal van thuis mee te brengen zodat dit persoonlijk kan 

gebruikt worden.  

Er is spelmateriaal voorzien maar o.w.v. het besmettingsgevaar is dit beperkt. 

De op te vangen leerlingen die lessen en taken hebben, kunnen die op school doen. 

Breng dus alle werkboeken en materiaal mee naar school. 

 

Let op:  

 

▪ Aanmeldingen week 1 kunnen via mail bij directie@gvbszoutleeuw.be tot 

donderdag 16/04 om 21.00u. 

▪ Geef de specifieke sector door waarin beide ouders tewerkgesteld zijn. 

▪ Geef duidelijke uren en dagen door dat er noodopvang nodig is. 

▪ Er kan een attest opgevraagd worden van de werkgever. 

▪ De leerlingen mogen geen symptomen vertonen van verkoudheid, hoesten, … 

▪ Voor de voor -en naschoolse opvang bij De Leeuwtjes moet je apart aanmelden 

via griet.vandewijngaerden@zoutleeuw.be 

 

Onderwijs  

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en 

dat de scholen in specifieke noodopvang moeten blijven voorzien.  

 

Concreet: 

Scholen blijven tot en met woensdag 29 april open voor noodopvang.  

Donderdag 30 april is een facultatieve verlofdag. 

Voor de noodopvang van die dag kan je je aanmelden bij De Leeuwtjes. 

Vrijdag 1 mei is een wettelijke feestdag.  

Katholiek Basisonderwijs van KORZO 
ON: 0410.414.621. 
Vrije Gesubsidieerde Basisschool “Sint-Leonardus” 
Stationsstraat 16 3440 Zoutleeuw   
 www.gvbszoutleeuw.be 
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Nieuws over heropstart scholen 

 

Naar alle waarschijnlijkheid zullen we in de loop van volgende week wel een zicht krijgen 

op het moment dat de scholen terug zullen opstarten. 

Tot dan … … zullen we als school alles doen om onze leerlingen de nodige lessen te 

geven. 

 

 

 

 

Hoe gaat dat nu concreet in zijn werk? 
 
- Via Gimme krijgen de leerlingen op woensdag 22/04 een 1ste weekplanning door 

waarop alle lessen van de volgende week genoteerd staan. 
Waarom pas woensdag?  
Omdat deze leerstof in nieuwe blokken terug te vinden is.  

Deze boeken moeten nog worden afgehaald. 
Dit kan gedurende de ganse week vanaf 21/04 na een seintje aan het secretariaat.  
De boeken worden dan tot aan de poort gebracht. 
 

- Weekplanning? 
Bij sommige lessen zal een icoontje van een filmopname staan.  
Dat betekent dat de klasleerkracht een filmpje met extra uitleg op Gimme zal 
plaatsen.  
Alle filmpjes staan klaar vanaf het begin van elke week. 
 
Er kan ook een verwijzing naar een instructiefilmpje van de methode staan. 
Dat betekent dat jullie dit filmpje kunnen bekijken via scoodle of de QR-code 
in het werkboek ofwel via http://www.wiskanjerfilmpjes.be/ . 
We verwachten dat alle taken die op de weekplanning genoteerd staan, uitgevoerd 
worden. 
 
Op de weekplanning staan naast “moetjes” ook “magjes” in de vorm van uitdagingen, 
knutselactiviteiten, … 
Meester Koen/juf Mish post hierop ook elke week een bewegingsactiviteit. 
 

LET WEL: er wordt zoveel mogelijk aangeboden in de werkboeken.  
Als er verwacht wordt dat er bundels worden ingevuld, zijn deze ook voorzien 
bij de werkboeken. Het is dus niet nodig om nog dingen apart af te printen.  

 
Een laptop is dus niet nodig om de filmpjes te kunnen zien.  
Dit kan ook via een tablet of smartphone bekeken worden.  
De verbetersleutels worden via Gimme voorzien. 
Mocht je problemen ondervinden, mag je dit steeds melden aan de 
klasleerkracht en dan helpen we jullie zo goed mogelijk verder. 

 
- Om goed in de gaten te kunnen houden of de leerlingen de leerstof snappen, zullen er 

af en toe ook toetsen en taken afgenomen worden. 
Niet om er een cijfer op te geven maar wél om achteraf te weten te komen wie 
achteraf extra uitleg nodig heeft.  
Deze staan dan 1 volledige dag op Scoodle klaar van 9.00u – 20.00u en kunnen enkel 
op die dag gemaakt worden. (zie weekplanning)  
Daarna verdwijnt deze toets. Dit is geen keuze van ons maar kan digitaal niet anders. 
Het is niet erg als dit niet gelukt is. 
 

- Vanaf dinsdag 21/04 kunnen de boeken worden afgehaald mits een seintje vooraf aan 
de klasleerkracht via mail met daarin datum + afhaaluur.  
Die dag wacht je aan de schoolpoort en geeft je opnieuw een seintje op 011 78 20 88. 

 

http://www.wiskanjerfilmpjes.be/
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Een belangrijk weetje… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je vragen hebt over een bepaald onderwerp, mag je de klasleerkracht een mailtje 

sturen. 

De mailadressen vind je op onze website terug: www.gvbszoutleeuw.be 

Laat eventueel een telefoonnummer achter zodat ze contact kunnen opnemen indien 

nodig. 

Zij zullen je zeker binnen de 2 dagen antwoorden zodat je verder op weg kunt. 

 

Wij maakten als school de afspraak om niets op sociale media te plaatsen. 

Elkaar zolang niet kunnen zien, vraagt heel wat van ons allemaal. 

Een tip hierin is een groepchat tussen de leerlingen onderling (niet de klasleerkracht) te 

organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door: 

 

Naam Link Werkwijze 

Jitsi Meet https://meet.jit.si/ Gemakkelijkste in gebruik!  
Wanneer je naar de pagina gaat kan je onmiddellijk starten (geen login aanmaken of 
iets dergelijks) 
 
Geef je gebruikersnaam in en start.  
Kopieer de link (deze is gekoppeld aan je gebruikersnaam)  
De link kan je nu doorsturen naar de leerlingen en een uur afspreken.  
Neem zeker steeds dezelfde gebruikersnaam!  
Op deze manier kunnen de leerlingen steeds dezelfde link gebruiken en hoef je niet 
steeds een andere link door te sturen! 
 
Openen via laptop: geen enkel probleem 
 
Openen via smartphone: wordt gevraagd om de app te downloaden (gratis) 

Communicatie: hoe verloopt dat? 
 
- Leerkrachten 4de leerjaar + 3de graad voorzien 2 keer per week een vergadering via teams 

met de leerlingen (zie stappenplan) 
- Leerkrachten van de 1ste graad, 3de leerjaar + kleuters contacteren leerlingen 1 keer om de 

2 weken telefonisch.  
- Bij vragen kan er uiteraard contact opgenomen worden met de klasleerkracht. Dan stuur je 

best een mailtje waarin je je gegevens achterlaat. De klasleerkracht neemt dan spoedig 
contact op. 

- De kleuterleerkrachten voorzien 3 keer per week een online ontmoetingsmoment waarin er 
activiteiten worden aangereikt.  

- Via Gimme zullen er ook werkbladen aangeboden worden. 
De leerlingen met een aangepast traject vinden dit traject bij hun boeken die ze afhalen. 

 

http://www.gvbszoutleeuw.be/
https://meet.jit.si/
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Zoom https://zoom.us/  Jij moet als beheerder een account aanmaken en zo kan je een ‘lesmoment’ plannen. (  
 
Ga naar de website van Zoom en maak een account aan. 
Klik op 'meeting' om een nieuwe vergadering aan te maken. 
Geef je meeting een titel, eventueel een omschrijving, en maak de gewenste 
instellingen.  
Let hierbij op dat je niet zo maar je conference call mag opnemen met oog op privacy. 
Deel de link van je conference call met je medeleerlingen. 
Start de meeting. 
Download het programma Zoom (wordt automatisch gevraagd). 
Tijdens de meeting kun je eventueel je scherm delen of aanpassingen maken in audio 
of video. 
 

 

Verzorg jullie goed en hou je aan de strikte maatregelen want dat is enorm belangrijk 

zodat we op 3 mei hopelijk kunnen opstarten. 

 

 

 

 

NOOT: Het schoolfeest van 16/05 zal niet doorgaan o.w.v. de maatregelen. 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Het schoolteam 

https://zoom.us/
https://us04web.zoom.us/

