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ONTLENEN I-pads en chromebooks
Zoals jullie weten, blijven basisscholen in alle pandemiefases 100% open.
Plaatselijk kan er wel overgegaan worden tot een tijdelijke lockdown. Dit gebeurt enkel als er veel besmettingen
in de wijk of in de school zijn. Gelukkig is hiervoor momenteel geen reden tot ongerustheid.
We willen toch voorbereid zijn. We moeten op zo’n moment immers meteen kunnen schakelen naar
afstandsleren.
Hoe zullen we afstandsleren organiseren tijdens een lockdown?
● Kleuterschool: op de klasblogs zullen verhalen en activiteiten verschijnen.
Speelgoed van de school kan ontleend worden. Hiervoor kan je op dat moment terecht bij de klas- en
zorgleraar.
● Eerste, tweede en derde leerjaar:
○ Schriften en materiaal worden aan huis geleverd - aan ouders van kinderen die ver van de school
wonen zal gevraagd worden het materiaal af te halen
○ Het weekplan wordt gemaild
○ Op de klasblogs verschijnen de instructiefilmpjes die je kind nodig heeft om nadien de leerstof te
kunnen verwerken.
○ Er worden oefeningen op bingel klaargezet. Je kind heeft hiervoor een tablet of een computer
nodig.
● Vierde, vijfde en zesde leerjaar:
○ Schriften en materiaal worden aan huis geleverd - aan ouders van kinderen die ver van de school
wonen zal gevraagd worden het materiaal af te halen
○ Kinderen krijgen opdrachten en instructiefilmpjes via google classroom. Dit wordt momenteel op
school geoefend zodat je kind dit zelfstandig kan.
○ Kinderen krijgen enkele lessen online les via Google Meet
○ Je kind heeft hiervoor een computer nodig.
Gezinnen die thuis geen internet hebben, krijgen op dat moment een code waarmee zij tijdelijk gratis internet
ontvangen.
Wij lenen tijdens een lockdown I-pads en Chromebooks van de school uit. We leveren die samen met de schriften
aan huis, zodat kinderen meteen aan de slag kunnen.
Gelieve onderstaand strookje ingevuld terug mee te geven, zodat wij nu al een zicht krijgen op de noden:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ouder van
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
………………………………………( namen en klassen kinderen)
0 heb tijdens een lockdown geen tablet of chromebook van school nodig
0 ontleen tijdens een lockdown graag een tablet of chromebook van de school

