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Coronavirus: Update 16 /04/2020 
Beste ouders, 

Zoals jullie gisteren ook hebben gehoord zullen de lessen nog niet  herstarten op 
maandag 20 april maar blijven de lessen al zeker geschorst tot 3 mei. 
Volgende week gaan we hopelijk duidelijkere informatie krijgen van hoe en wanneer 
de scholen terug open gaan. 
Je kan je kind nu al goed leren wat 1,5 meter afstand is ;-)

We hebben informatie gekregen van onderwijs Vlaanderen hoe we de volgende 
weken ons onderwijs verder gaan organiseren. Ik stuur jullie hieronder ook de brief 
die we gekregen hebben om naar jullie te versturen. 

Vrijdag of zaterdag zullen de leerkrachten de instructies van de klas naar jullie 
doorsturen, gelieve dan ook aan de leerkracht te bevestigen dat je ze hebt gekregen 
aub. 

Ondertussen is het computerprobleem - het coronavirus was een probleem op mijn 
computer en gelukkig niet bij mij ;-) -  hier ook opgelost en hebben al veel ouders het 
formulier kunnen invullen dat hun kind niet naar de opvang zal komen of de dagen 
ingevuld dat ze wel gaan komen. Dank jullie wel om dit, na de eerste problemen met 
het invulformulier,  zo goed in te vullen, dat vergemakkelijkt mijn werk. ;-). 
Wie het nog niet heeft gedaan. Gelieve dit dan nog te doen aub. Heb je er een 
probleem mee, stuur me dan een mailtje dan zal ik het manueel invullen. 

Ik wens iedereen nog fijne familiedagen in je eigen „ kot” en tot…

Vriendelijke groeten, 

Mimi Peremans 
Directeur 
GBS - Piramide & Tilia

Brief van onderwijs Vlaanderen:

Beste ouders, 

Wat leert je kind na de paasvakantie?
Je kind krijgt dan nieuwe leerstof om thuis of in de opvang te leren. 
De leraar herhaalt die leerstof in de klas, zodra de scholen weer opengaan.



Hoelang werkt je kind thuis voor school?
1 tot maximaal 3 uur per dag 
Dat hangt af van hoe oud je kind is, en hoe snel het leert. 

Hoe kan jij je kind helpen?
• Vraag of je kind alles begrijpt. Kijk of het alleen kan verder werken. Blijf in de 

buurt om eventuele vragen te beantwoorden. Je moet niet zelf les te geven.
• Help maximaal 2 uur per week mee met taken.
• Maak een plan met vaste momenten voor schoolwerk. Op andere 

momenten mag je kind lezen, sporten, spelen, met vrienden chatten … Dat 
geeft je kind rust en structuur.

• Vindt je kind het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de 
leerkracht. Samen kunnen jullie mogelijke oplossingen bespreken.

Wat doet de school?
• De school 

o  bekijkt welke nieuwe leerstof je kind nodig heeft voor het volgende 
schooljaar. 

o  helpt je als je vragen hebt.
o laat je weten of er andere maatregelen van de overheid zijn.
o laat je weten wanneer er lessen via de computer plaatsvinden.
o laat je weten hoe goed jouw kind de leerstof leert. Je kind maakt dan 

eventueel een toets of doet mee met een quiz.
o moet ervoor zorgen dat elke leerling kan blijven leren. Enkele 

voorbeelden: je kind moet ook kunnen leren in de opvang. Of heeft je 
kind geen eigen computer? Laat dit weten aan je school. Zij kijken 
samen met jou hoe ze de leerstof dan kunnen aanbieden.

Bedankt!
Misschien werk je, vang je je kind op, én doe je het huishouden. We weten dat dat 
niet gemakkelijk is. Daarom willen we jou bedanken om tot nu vol te houden.

Leren is belangrijk. Jouw gezondheid en die van je kind is nog belangrijker. 
Daarom proberen we jou en je kind zo goed mogelijk te begeleiden de 
volgende weken. 

https://www.klasse.be/220141/structuurkaarten-helpen-ouders-met-structuur/


           
                                            

Graag voldoende afstand houden om 
eventuele besmetting te voorkomen
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