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Coronacrisis – Scholengemeenschap Beerse 

 

Beste ouder 

Als schoolbestuur van de scholengemeenschap Beerse, waar jouw kind school loopt, houden we je graag 

op de hoogte in deze uitzonderlijke tijden. 

Paasvakantie: 
De paasvakantie is voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten een rustperiode. Het is een vakantie om 

te bekomen van alles wat ons de voorbije weken is overkomen. Er zullen dan geen schoolopdrachten 

vanuit de scholen worden gegeven. 

Tijdens de paasvakantie wordt wel noodopvang op de scholen georganiseerd. Daarbij zullen de 

leerkrachten enkel de kinderen opvangen: 

- Wiens ouders essentiële beroepen uitoefenen; 

- Die thuis in kwetsbare situaties verblijven. 

Het is de bedoeling om kinderen nog steeds in dezelfde contactbubbel op te vangen. Zo blijven we ons 

beschermen tegen besmetting met het corona-virus. 

Na de paasvakantie:  
Wat er na de vakantie zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Toch bekijken onze leerkrachten nu en de 

komende weken hoe zij nieuwe leerstof aan je kind kunnen aanbieden. Er werd daarvoor een kader met 

aandachtspunten door het schoolbestuur opgesteld. Elke school werkt zelf binnen dit kader de pre-

teaching uit. 

Ten laatste op 17 april (na richtlijnen van de federale regering) krijg je vanuit de school meer informatie 

over hun pre-teaching en wat de leerlingen kunnen verwachten.  
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Kader pre-teaching: 

Wat wordt aangeleerd?  
• Enkel essentiële leerstof: de eindtermen zijn gekend; 

• Enkel taken die leerlingen individueel kunnen opnemen; de materialen worden door de school 

aangereikt. 

Hoe wordt de leerstof aangeleerd? 
• De leerstof wordt aangeboden in een goede mix van op papier en digitaal, zodat alle leerlingen 

kunnen blijven volgen; 

• We maken gebruik van de door de school nu al gebruikte online leerplatformen. 

Contact met leerlingen 
• De communicatie vanuit de school wordt gebundeld aangeboden, maximum twee keer per week; 

• Leerkrachten laten weten wanneer en hoe ze bereikbaar zijn voor leerlingen en ouders; 

• We streven ernaar dat elke leerling één keer per week een direct contact met de leerkracht heeft. 

Kwetsbare leerlingen 
• We leggen de focus op de basisdoelen; 

• Contact met de leerling is essentieel: buiten het contactmoment met de leerkracht, zullen er 

indien nodig ook contacten zijn met de zorgleerkracht, ondersteuner en/of CLB.  

Verwachtingen naar ouders 
• Uitgangspunt voor het uitwerken van de pre-teaching is dat ouders niet moeten begeleiden en 

evalueren; 

• We vragen wel aan de ouders om de communicatie vanuit de school op te volgen of een signaal te 

geven, indien dat om een bepaalde reden niet zou gaan. 

 

Einde schooljaar: 
In verband met het einde van het schooljaar en de evaluaties volgt nog communicatie als de richtlijnen 

daarrond duidelijker zijn. 

 

Tot slot willen we jou als ouder van harte bedanken voor het opvangen en begeleiden van je kinderen. We 

beseffen dat dit geen eenvoudige taak is, zeker niet in combinatie met het eigen werk en de extra druk die 

deze bijzondere tijd met zich mee brengt. We willen je daarom ook nog eens op het hart drukken dat het 

welbevinden van je kind het allerbelangrijkste is. Dus leg de druk voor jezelf en je kind niet te hoog. Samen 

lukt het ons wel om de kinderen door deze periode te loodsen. 

 

 

Tinneke Claeys Bart Craane 

algemeen directeur burgemeester, bevoegd voor onderwijs 
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