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Coronavirus: Update 26/04/2020 
Beste ouders, 

Eerst en vooral bedankt voor jullie inzet gedurende die moeilijk periode. Jullie 
moeten niet alleen thuiswerken, voor je gezin zorgen  en ook nog eens kijken of je 
kind zijn lessen kan maken en die daarbij altijd ondersteunen bij de nieuwe 
technieken is dikwijls moeilijk te combineren. 
Maar voor de opvolging van de kinderen hebben de leerkrachten steeds feedback 
nodig, dus hierbij doe ik nogmaals een oproep om de mails van de leerkrachten 
steeds te bevestigen. Heb je een probleem dan neem je contact op met de leerkracht 
of de directie. 

Omdat ik van verschillende ouders mails krijg over de nieuwe afspraken, stuur ik 
vandaag al een update maar je zal in de loop van de week nog eentje krijgen omdat 
we nog niet alle info hebben gekregen… 

Tot en met 14 mei zal er voorlopig niets veranderen in de school. 

Tot 30 april hebben jullie de link al kunnen invullen ivm de aanwezigheid van je kind 
op school. En heb ik alles al kunnen organiseren.
Maandag  krijgen jullie een nieuwe uitnodiging via het ouderplatform om dit in te 
vullen en dit tot en met 14 mei.
Bedankt om dit zo snel mogelijk in te vullen zo kan ik ook verder om de organisatie 
van de scholen te organiseren. 

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 24 april dat vanaf maandag 18 
mei de lessen op school kunnen herstarten voor enkele prioritaire groepen van 
leerlingen, die dan gedeeltelijk op school les krijgen. 
Vlaamse scholen kunnen kiezen voor een proefdag op vrijdag 15 mei. 
Heropstarten kan enkel als de afbouw van de coronamaatregelen niet tot een 
opflakkering van het virus leidt. 

Veiligheid en pedagogische noden zijn het uitgangspunt bij de keuze om bepaalde 
leerjaren te laten starten.
Wie start in het basisonderwijs? Op 15 mei een proefdag en vanaf 18 mei 
proberen we het volgende:

• 6e leerjaar: 4 halve dagen of 2 volle dagen
• 1e leerjaar: 4 volle dagen
• 2e leerjaar: 4 volle dagen

Maar de scholen moeten nog met het schoolbestuur en de preventieadviseur 
samenkomen om te kijken hoe we het veilig kunnen organiseren. 



Als we binnen de 3 groepen van leerlingen prioriteiten moeten stellen om veiligheids- 
of organisatorische redenen dan zal er gekozen worden voor eerst L6  dan  L1 en 
dan L2 .
Voor de leerlingen van L3-L4-L5  blijft ‘preteaching’ via afstandsonderwijs, zoals we 
nu voor alle klassen bezig zijn, van toepassing en dit vermoedelijk voor de hele 
maand mei. 
De kleuterscholen blijven zeker al dicht tot eind mei. Indien we hierover meer 
informatie hebben, krijgen jullie dat ook zo snel mogelijk. 
Waarom is er gekozen voor deze klassen?
Zesde leerjaar

• Leerproces afronden dat gelopen is om de eindtermen basisonderwijs te 
realiseren

• Getuigschrift basisonderwijs uitreiken gekoppeld aan de eindtermen
• Vlotte overgang garanderen naar het secundair onderwijs

◦ Noodzakelijke leerinhouden aanbieden
◦ Essentiële competenties zo nodig bijsturen
◦ Studiekeuzeproces professioneel ondersteunen

• Aandacht voor mentaal welbevinden door samen het lager onderwijs af te 
sluiten

Eerste leerjaar
• Nieuwe leerinhouden en strategieën voor initieel lezen en rekenen
• Fundamenten van basisvaardigheden leggen voor de verdere 

onderwijsloopbaan
• Nieuw aangeleerde basisvaardigheden regelmatig inoefenen om ze zich eigen 

te maken en ze te onderhouden
• Nood aan professionele ondersteuning vanwege de complexiteit van (het 

aanleren van de) nieuwe vaardigheden en ‘beperkte’ competenties van deze 
leerlingengroep om die zelfstandig in te oefenen.

Tweede leerjaar
• Fundamenten van basisvaardigheden voor de verdere onderwijsloopbaan 

versterken
• Nadruk op automatiseren van essentiële reken- en leesvaardigheden en het 

belang van professionele ondersteuning daarbij
• Beperkt pakket strategieën van deze leerlingengroep om vanop afstand 

‘zelfstandig’ leerinhouden te verwerken en verwerven

Hoe zullen we dit doen?
• Het zesde leerjaar zal zowel les krijgen in de klas en ook zelfstandig thuis 

met preteaching verder blijven studeren: 
de leerlingen komen 4 halve dagen of 2 volle dagen naar school. ( moeten we 
volgende week nog bekijken en zien wat haalbaar is) 

• Het eerste en tweede leerjaar krijgen maximaal onderwijs op 
school met 4 volle dagen aanwezigheid op school. Maar we moeten de  
klassen vanwege social distancing - hou rekening met 4m2/leerling - 
opsplitsen, en daarvoor schakelen we dan andere leerkrachten uit het 
schoolteam in.



• In de school blijven we de noodopvang van de kinderen,zoals de vorige 
weken organiseren. De kinderen worden ingeschreven via de link van het 
ouderplatform. In noodgevallen kan je mij contacteren en dan zoeken we 
samen naar een oplossing. 

• Die kinderen moeten volgens het contactbubbel-principe gescheiden blijven 
van de leerlingen die les volgen op school, niet alleen in de klas, maar ook bij 
afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten …Hoe we dit gaan organiseren 
weet ik ook nog niet… Maar volgende week krijgen jullie hierover meer info.

Het is ook niet evident voor de kinderen om het allemaal te begrijpen 
hieronder een link naar een filmpje dat het misschien kan verduidelijken.
https://www.zitdazo.be/post/kinderfilmpje-legt-coronavirus-uit

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

Vriendelijke groeten, 

Mimi Peremans 
Directeur 
GBS - Piramide & Tilia

https://www.zitdazo.be/post/kinderfilmpje-legt-coronavirus-uit

