
 

 
 
 
 
 
 

APRIL 2020 

  Met dit maandblad willen wij u, lezer, nog beter informeren 

over wat er zich op onze school afspeelt… 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Gemeentelijke Basisschool Oedelem 

NIEUWS 
 

 

 

 

CORONAmaatregelen t.e.m. 3 mei…  

De Nationale Veiligheidsraad besliste half maart om in alle scholen de 

lessen te schorsen t.e.m. 3 april om zo de verdere verspreiding van het 

coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.  
 

De klastitularissen en bijzondere leermeesters hebben sindsdien voor 

alle leerlingen inoefentaken voorzien.  

In alle klassen werden taken op een eigen klas-padlet (lees: digitaal 

prikbord) geplaatst. Er zijn MOETjes (verplichte) en MAGjes 

(vrijblijvende) taken. De leerkracht én de directeur volgen op in welke 

mate het uitvoeren van de taken haalbaar is voor de kinderen en ouders 

en namen hiervoor contact op met de ouders. 

Op de klas-WhatsApp of via de klas-mail informeert de leerkracht 

ouders en leerlingen over de oefenstof. Persoonlijke vragen en 

opmerkingen gebeuren via mail van de leerkracht of directeur. 
 

De combinatie van werk, huishouden en opvang is vaak uitdagend. Toch 

hebben we heel wat mooie reacties opgevangen. Hopelijk brengt/bracht 

de paasvakantie een periode van rust voor ouders en kinderen. 
 

Voor na de paasvakantie waren 3 scenario’s mogelijk: 

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 
 

De coronamaatregelen werden echter verlengd na de paasvakantie. Op 

15 april werd beslist dat de gesloten t.e.m. 3 mei gesloten blijven. 

Daarom schakelt de school over op afstandsleren onder de noemer pre-

teaching. 

Leerkrachten zijn zich volop aan het voorbereiden voor scenario 2 of 3: 

- leerstof wordt herleid tot wat essentieel is om naar een 

volgend jaar over te gaan 

- pakketjes met leermiddelen* worden tijdens de paasvakantie 

aan huis bezorgd.  

- padlets* worden bijgewerkt met nieuwe leerstof; (op de 

huidige padlets kan nog steeds geoefend worden) 

CLB 

Ouders met hulpvragen kunnen ook terecht 

bij het CLB via de… 

 

De CLBch@t is gedurende de opschorting van 

de lessen open op: 

ma - di - wo - do van 14 tot 21u; 

ook tijdens de paasvakantie 

(niet op paasmaandag) 

Hoe werkt het? 

Op de chat praat je met een medewerker van 

het CLB. 
Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen, … of 
samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou 

willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken. 
 

De CLB-medewerker chat enkel met jou.  

Een chatgesprek duurt maximum 45 minuten. 

De chatknop verschijnt bovenaan op 

de homepagina van zodra de chat open is. Als 

je daarop klikt, kan je voor je begint te 

chatten, eerst wat informatie over jezelf 

geven. Dit kan de chatbegeleider helpen jou 

een antwoord te geven.  

Waar je naam gevraagd wordt, moet je 

iets schrijven. Anders gaat de chatdeur niet 

open. Dit kan jouw naam zijn maar even goed 

een nickname zodat je perfect anoniem kan 

blijven. 

uit de rijmkoffer van juf An 

letter/woordspelletje 

KOT - TOK 
 

Tok tok tok 

we blijven in ons kot ! 

Ook al komt de paasvakantie er aan 

we mogen er niet op uit gaan ! 
 

Tok tok tok 

We blijven in ons kot. 

We houden ons aan de wetten 

als trouwe, lieve superkadetten! 
 

Tok tok tok 

ik blijf in mijn kot..... 
 

JIJ TOCH OOK! 

Alweer heeft Juf Katrien (L4) een zware emotionele dobber te 

verwerken. Terwijl de wonden van het verlies van zus Lut nog niet 

geheeld zijn, is nu ook de mama van juf Katrien overleden. 

We wensen de juf heel veel sterkte toe in deze 

bijzonder moeilijke tijden. 
 

De klas wordt opgevolgd door juf Joke. Voor vragen kunt u bij haar 

terecht: joke.boussemaere@gemeenteschooldenotelaar.be 
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hoe? 

ZELFSTURING 

kinderen leren ondernemend en zelfverantwoordelijk zijn 

Leerkrachten bieden wekelijks bij de aanvang van de week leerstof 

aan via de padlet 

Belangrijke aandachtspunten: 

• zorg voor STRUCTUUR 

 Werkplek: voorzie een plek waar kinderen geconcentreerd 

kunnen werken 

 Plannen: leerlingen gaan zelfstandig aan de slag. Aan de hand 

van een dagschema  plannen leerlingen (met hulp van de  

ouders) zelf in wanneer ze de lessen doornemen. 

zie: https://www.klasse.be/8412/structuurkaartjes-

zelfstandig-klaar-school/  

zie: https://padlet.com/hildelanduyt/7oqb6tjwcv9k 

 Tijd: doseer hoeveel tijd de kinderen aan schooltaken werken 

> kleuters, L1, L2, L3 (onderbouw): max. helft van de 

 schooltijd: 
 - moetjes: 1u intensieve bezigheid per dag, ev. gespreid over 

  de dag 

 - magjes: resttijd 

> L4, L5, L6 (bovenbouw):  max. helft van de schooltijd 
 - moetjes: 2u intensief opdrachten uitvoeren per dag,  

  ev. gespreid over de dag 

 - magjes: resttijd 

• ZELFCORRECTIE: we voorzien correctiesleutels 

• BREED AANBOD: we zorgen voor een divers aanbod: taal, 

wiskunde, WO, bewegen en muzische activiteiten (liedje, dansje, 

turnoefeningen…) 

-  moetjes: niet vrijblijvend: lln. moeten taken en 

 instructies uitvoeren 

-  magjes: aanvullend: inoefenstof of uitdaging 

• MENTALE GEZONDHEID: laat kinderen rustmomenten en 

ontspanning inlassen 

Preteaching 
 

Preteaching (Nederlands: vóór het lesgeven) is een term die we 

kennen uit het remediërend leren en die dient om bepaalde 

leerlingen die achterop dreigen te raken preventief bij te spijkeren. 

Een groep leerlingen  worden vóór de les apart genomen en krijgen 

alvast de instructie die gaat volgen in de les. Hierdoor horen deze 

leerlingen de uitleg tweemaal, hetgeen een positief effect heeft op 

de leeropbrengsten. Preteaching gebeurt altijd in een kleine groep, 

maar soms ook individueel. 
 

In deze specifieke corona-context richt preteaching zich echter 

op de hele klasgroep en dient het om essentiële leerstof bij te 

brengen vanop afstand, rekening houdend met de individuele 

leernoden 

Leerlingen zullen na de paasvakantie de essentiële leerstof in 

eerste instantie op afstand verwerven. Daarna komt de leraar erop 

terug in de klas, met als doel dan sneller tot de kern te komen en te 

differentiëren. 

PADLET 

Padlet is een digitaal prikbord (muur) waarop 

leerkrachten interessante informatie, leer- en 

oefenstof plaatsen en delen. Naast geschreven 

tekst vinden leerlingen foto’s, video’s, linkjes en 

bestanden.  

Elke leerkracht deelt de link via WhatsApp of 

mail. 
Wist je dat voor juf Jenny (juf kleuterturnen) 

een link terug te vinden is op de klaspadlet van 

de kleuters en voor juf Sofie (leerkracht 

katholieke godsdienst) en juf Hilde (juf 

zedenleer) een link werd aangemaakt op de 

klaspadlet van het lager. 
 

Alle briefwisseling in verband met Corona en 

oudertips vinden jullie terug op de padlet van de 

directeur: 

https://padlet.com/hildelanduyt/7oqb6tjwcv9k 

rijmelarij  van juf Jenny 

 

Kot kot kedei 

Blijf in je KOT en maak ons blij! 

“Afstandsonderwijs is niet alleen digitaal…” 

 

Pakketjes leer- en oefenstof 

Leerlingen krijgen tijdens de paasvakantie een 

pakketje aan huis bezorgd met leer- en 

oefenboeken. 
 

Na de vakantie volgt de instructie 

 via de klastitularis. 
 

Draag zorg voor de materialen!  

Na deze periode van afstandsonderwijs  

worden alle materialen terug  

meegebracht naar school.  
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 Opvang 

De school garandeert opvang tijdens de schooluren voor 

leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen 

voorzien, bijv. ouders die in de zorgsector werkzaam zijn 

en/of ouders die beroep moeten doen op grootouders 

(binnen de risicogroep).  

Ouders staven dit met een attest van arts of werkgever. 

Voor een optimale organisatie binnen de school vragen we 

om de school op de hoogte te stellen van aanwezigheid met 

formulier...  via mail info@gemeenteschooldenotelaar.be  

 of via 0473 94 25 18 

 

 

 

 

Kinderen die naar de opvang moeten komen, werken aan 

hun opdrachten die ze bij het begin van de week van de 
klastitularis hebben ontvangen. 

ZORG:meersporenbeleid 
 

Leerkrachten en zorgleerkracht voorzien aangepaste taken: 

▪ sommige leerlingen hebben méér uitdaging nodig en 

krijgen verdiepings- of uitbreidingsoefeningen; 

▪ andere leerlingen krijgen minder oefenstof. 
 

Wees dus niet ongerust als het leerstofpakket afwijkt van 

klasgenootjes. 

Heb je echter vragen dan mag je de klastitularis of  

de zorgleerkracht, 

joke.boussemaere@gemeenteschooldenotelaar.be, 

contacteren. 

hulp 

Hulplijn school 

 Via mail of WhatsApp kunnen leerlingen en ouders de 

hulp inroepen van de klastitularis. 

 Dagelijks contactmoment: 

leerkrachten zijn van maandag tot vrijdag bereikbaar 

tussen 10 en 12 uur. Wijzigingen worden door de 

leerkracht via een mail of een WhatsAppbericht  

aangekondigd. 
Voor sommige leerlingengroepen worden video oproepen 

(google hangouts, skype, zoom, …) ingepland.   
 

Leerlingen kunnen/mogen ook onderling communiceren en 

elkaar op weg helpen. 

 Tijdens de schooluren kan contact opgenomen worden 

met de school via: 

- info@gemeenteschooldenotelaar.be 

- 050 78 88 32 of 0473 94 25 18 

schooljaar 2020-2021 

Overgang naar volgend schooljaar? 

Dank zij meerdere observatiemomenten en tussentijdse 

evaluaties doorheen het schooljaar én meerdere 

datapunten in de reeds afgelegde schoolcarrière van de 

leerlingen, zijn leerkrachten in staat om het kennen en 

kunnen van de kinderen in te schatten. De klassenraden 
(= directie, leerkrachten, CLB) beslissen of leerlingen de 

overstap kunnen maken naar een volgend leerjaar.  

Leerkrachten herleidden tijdens de paasvakantie de te 

behandelen leerstof tot de essentie. 

Scholen beschikken bovendien over voldoende 

deskundigheid om in de overlegmomenten met collega’s 

aan te geven -bij de overgang van het ene naar het 

andere schooljaar- tot waar de leerstof werd behandeld. 

Leerachterstand wordt dan in het volgend schooljaar 

aangepakt. 

 

Het 6de leerjaar is echter een schakeljaar;  

zijn onze 6de klassers klaar om over te stappen naar 

het secundair onderwijs? 
 

In de 6de klas werden de aangeboden leerstof in de 

methodes gefilterd naar de te behalen eindtermen, zo 

danig dat de leerlingen met de resterende leerstof in 

voldoende mate de doelen uit het leerplan die het 

bereiken van die eindtermen beogen zullen bereiken. 

 

De klassenraad oordeelt dan autonoom of een leerling 

het getuigschrift basisonderwijs bekomt. De 

klassenraad bekijkt bij de toekenning van het 

getuigschrift basisonderwijs naar het totaalbeeld van 

het kind, het gaat dus noch om een verenging tot enkele 

leergebieden, noch om een ‘afvinken’ van alle 

leerplandoelen. 

Ouders 

Ouders hoeven geen les te geven;  

ouders kunnen wel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 helpen bij het opmaken van een planning 

 vragen of je kind alles begrijpt 

 kijken of het alleen kan verder werken 

 in de buurt blijven om vragen te beantwoorden 

 kinderen aanmoedigen 

 maximaal 2 uur per week meehelpen met taken 

 de leerkracht/school contacteren bij 

probleemsituaties 

https://youtu.be/qlwptQARNi0 

 
bekijk het filmpje… 
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 participatie 

Oudercomité 

Gezien de omstandigheden staat het oudercomité op non-

actief. Meer info volgt… 

Vlag 
 

www.bedanktmerci.be is een 

burgerinitiatief dat twee doelen nastreeft: 

• Tijdens deze crisis iedere zorgdrager die de boel 

draaiende houdt een hart onder de riem steken. 

• Een blijvend monument oprichten als levend en groeiend 

eerbetoon aan de zorgdragers van nu, in de vorm van 

het Heldenbos, in samenwerking met BOS+ vzw 
 

Al wie een vlag aankoopt betuigt zijn/haar steun. 
 

Weldra wappert ook aan onze school 

een bedankt/merci vlag. 

Onze school wil hiermee alle 

zorgdragers bedanken én een 

financiële bijdrage leveren voor het 

Heldenbos! 

Annulaties en afzeggingen van activiteiten 
 

Alle geplande activiteiten waarbij kinderen erop uit 

trekken of waarbij we experten naar school halen werden 

afgezegd: 

- zwemmen (eind mei) 

- communies en receptie L1 en L6 

- sportdag > verplaatst naar september 

- schoolreizen 

- papa-dag 

- toneelvoorstellingen 

- schoolfeest 

… 

De plechtige proclamatie van L6 wordt nog in beraad 

gehouden.  

We willen de kinderen het schoolfeest niet ontzeggen en 

daarom plannen we een kinderfeest tijdens de lesuren op 

vrijdag 26 juni ZONDER publiek. Meer info volgt… 

 

Eerste Communie en Vormsel: nieuwe data 

 

• EERSTE COMMUNIE 

zondag   27 september om 10u, St Lambertus Oedelem 
 

• VORMSEL:  

zaterdag 10 oktober om 17u, St - Lambertus Oedelem 
 

Leerlingen/ouders die door de verandering niet meer 

wensen deel te nemen aan het Vormsel, gelieve dit per 

kerende te laten weten aan 

zusterkerckhof.rita@telenet.be  

poetsteam 

Lente schoonmaak 

Eénmaal de lente in het land kriebelt bij de meeste mensen 

om aan de grote schoonmaak te beginnen. Op school is dat 

niet anders. Hoewel het deze keer héél grondig gebeurt. 

Tijdens de afwezigheid van de leerlingen zijn onze 

poetsdames, Katrien, Els en Marina, gewapend  met 

zwabbers, zeepsop, sponsen, dweils en veel energie, 

meteen de strijd aangegaan tegen alle sluimerende en 

verraderlijke ziektekiemen…  

 

 

Opvang van kinderen gebeurt enkel 

nog in de kleine turnzaal of in de 

kunstklas. Anderzijds wordt er 

zoveel mogelijk buiten gespeeld en 

gewerkt. 

Pasen is een christelijk feest en verwijst naar de 

herrijzenis van Jezus na zijn kruisiging. Je denkt bij het 

versieren van een paasboom of het schilderen van 

kleurrijke paaseieren misschien niet meteen aan die 

gebeurtenis, maar er is wel degelijk een link. Een ei met 

daarin een kuiken staat namelijk symbool voor het ontstaan 

van nieuw leven. Dat we op Pasen graag chocolade-eitjes 

rapen (en vooral eten) en overal verwijzingen naar kuikens 

zien, danken we dus aan deze eeuwenoude vergelijking. 

 

 

Bovendien verwijzen eitjes die uitkomen ook naar het begin 

van de lente. We zouden het in deze uitzonderlijke tijd 

bijna vergeten, maar de natuur blijft niet stilstaan. De zon 

begint meer en meer te schijnen, alles begint te bloeien en 

kleine dieren komen ter wereld. Of uit hun ei �. Stuk voor 

stuk mooie en hoopvolle gebeurtenissen om extra van te 

genieten in deze uitzonderlijke tijden. 

Instappertjes 

WELKOM…  

Juf Saskia en juf Mieke en 

klasgenootjes van onze 

peuterklas zijn superblij met 

de nieuwe vriendjes. Toch 

moeten ook deze vriendjes 

nog even wachten vooraleer ze 

naar de klas kunnen…  
 

De school voorziet wel opvang voor kinderen met ouders 

in cruciale beroepen (oa. zorgsector) of in uitzonderlijke 

situaties. Bezorg aan de school in dergelijke gevallen een 

attest van de werkgever of van een arts. 
 

U mag ons ook altijd contacteren voor extra info: 

- via 050 78 88 32 of 0473 94 25 18 

- via directeur@gemeenteschooldenotelaar.be  
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Kalender april 2020 
  TEAM LEERLINGEN / OUDERS 

woensdag 1  13.00-16.00: OVSG zorgcontactdag, Brugge  Verdeling paaseieren oudercomité 

donderdag 2 

 Matthias (Oranje): hulp administratie  

 Nadine (Ter Muiden): poetshulp 

 RAPPORT 

 bibbezoek 

 L5: 8:40-12:00: school@boerderij (fiets) 

 L1: repetitie eerste communie 

 Oudercontact op afspraak 

vrijdag 3 

  L6: MEGA toneelvoorstelling (fiets) 

 Krinkelement 

 GEEN zwemmen 

zaterdag 4   

zondag 5   

maandag 6 Paasvakantie t.e.m. zondag 19 april 2020 

dinsdag 7   

woensdag 8  Onderwijsbeurs, Kortrijk  

donderdag 9   

vrijdag 10   

zaterdag 11  Crossdorploop 

zondag 12  PASEN 

maandag 13  PAASMAANDAG 

dinsdag 14   

woensdag 15   

donderdag 16  SECRETARESSEDAG 

vrijdag 17 
 10.00: online PV lager 

 11.00: online PV kleuter 
 

zaterdag 18   

zondag 19   

maandag 20 
  Instapmoment  

 L4: Kranten in de klas 

dinsdag 21     

woensdag 22    buitenSPEELdag 

donderdag 23 

 Matthias (Oranje): hulp administratie  

 Nadine (Ter Muiden): poetshulp 

 9.00-12.00: directeurenoverleg 

scholengemeenschap, Zuienkerke 

 Ramadan  

 L5: 8.40-12.00: school@boerderij (fiets) 

 L1: 10.30-11.55: voorbereiding eerste communie  

 L4, L5, L6: 14.00: jongerenconcert St.-Salvator 

 16.00-17.00: sportsnack onderbouw 

vrijdag 24 
   Zwemmen:  L1 en L4 (4) 

Turnen: L5 

zaterdag 25   16:00: Eerste Communie 

zondag 26  14.00-16.30: vorming Steam up, Bulskampveld  Erfgoeddag 

maandag 27 
 Kickstartsessie 4, Zuienkerke 

 16.00: personeelsvergadering 
 

dinsdag 28    K3: 9.00-12.00: leeruitstap WareWare, Brugge 

woensdag 29 
 10.30-12.00: overleg aanvangsbegeleiders (juf 

Griet) , De Pluim 
  

donderdag 30 
 13.30-16.00: OVSG netwerk directies, 

Roeselare 

 18.00: Hanssens catering, Wevelgem 

 Buitenlesdag 
 LAGER: SPORTDAG  

KLEUTER: schoolreis, Harry Malter 
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