
Lesgeven na de paasvakantie 

-We proberen er allen samen het beste van te maken…- 

Wat? 

 Verplichte nieuwe leerstof/ activiteiten  

Wie? 

 Klas 1-2 

Wanneer? 

 Start 20.04- Einde ??? 

Communicatie- elk weekend? 

 U ontvangt elk weekend via Smartschool- mail een weekschema! 

18.04 of 19.04      25.04 of 26.04     … 

 

 

 

 

+         + 

 

 

 

 

 

(dit zijn fictieve/ niet-echte voorbeelden) 

 

 

 

 

 

MAIL MAIL 



Communicatie- elke dag? 

 09.30uur Smartschool LIVE- chat (start van de dag) Klik op ‘sessie volgen’ 

o U ontvangt via SS- mail telkens vooraf een uitnodiging. 

 

 De juf/ meester begeleidt dit moment, geeft meer info… 

 Alle kinderen zijn aanwezig! 

 

14.00uur Smartschool LIVE- chat (vragenronde) 

o U ontvangt via SS- mail telkens vooraf een uitnodiging. 

 

 De juf/ meester begeleidt dit moment, geeft meer info… 

 De kinderen die vragen hebben, zijn aanwezig! 

Tussen 09.30uur en 15.00uur Uitvoeren van taken/ opdrachten/… 

 

09.30uur 

14.00uur 



Waar vind ik alles terug? 

 Het weekschema wordt via Smartschool-mail opgestuurd! 

 De leerstof/ leeractiviteiten vind je op Smartschool- intradesk terug! 

 Klik op intradesk 

 Klik op communicatie 

 Klik op klassen 

 Klik op de klas van je kind 

 Klik op Taken preteaching 

 Klik op de periode  

 Klik op de gewenste da 

 

 Je vindt 3 mapje terug 

 Instructie= Hulp (filmpje/ presentatie/…) 

 Verwerking= oefeningen 

 Correctie= Verbeteringen 

 

Rol van de ouder? 

 Jullie zijn uiteraard geen leerkrachten, maar we vragen jullie wel de kinderen te 

begeleiden waar mogelijk! 

 Probeer zo veel mogelijk structuur aan te bieden= taken/ opdrachten zo vaak mogelijk op 

hetzelfde moment uitvoeren. 

 

Vragen aan de juf/ meester? 

14.00uur Smartschool LIVE- chat (vragenronde) 

 U ontvangt via SS- mail telkens een uitnodiging. 

 De juf/ meester begeleidt dit moment, geeft meer info… 

 

Technische problemen? 

o GEEN PROBLEEM! Blijf rustig en probeer opnieuw… 

o Opgelost? 

 Ja? OK 

 Neen? Dringende hulp- bel 053 83 91 46 

 Neen? Niet- dringende hulp- mail ictco@debloesem.net 

 

mailto:ictco@debloesem.net

