
 

                                                                                                   

                        

                                                                                                          Edegem, 16 april ‘20 

Verlenging van de richtlijnen tot 3 mei  

Beste ouders,  

U hoorde in de media dat de coronamaatregelen verlengd worden tot 3 mei.  

1) De opvang op school, vanaf maandag 20 april, blijft mogelijk voor kinderen van ouders  

die in de zorgsector of de distributie werken en die echt geen mogelijkheid hebben om  

de kinderen thuis te houden.     

We vragen dat u op het mailadres van de school, delink@telenet.be,  

minstens 2 dagen op voorhand inschrijft voor die noodzakelijke opvang.  

Geef duidelijk de naam van het kind op, de dag(en) en tijdstip van brengen en afhalen.  

 

2) Bedoeling is dat kinderen ‘nieuwe’ leerstof ‘verkennend’ aangeboden krijgen via de 

leerkrachten; hetzij digitaal hetzij met bundels. (pre-teaching) 

De leerkracht is het best geplaatst om te bepalen wat kan voor de klasgroep in het algemeen 

of voor de specifieke leerling.  

Nieuwe leerstof vraagt ook een andere aanpak in de verschillende leerjaren.   

De leerkrachten stellen alles in het werk zodat de kinderen, op een verantwoorde manier en 

zo goed mogelijk op eigen niveau, aan de slag kunnen gaan; alvast tot 30 april.  

Als ouder mag u natuurlijk uw kind helpen maar dient u er vooral over te waken dat de 

afspraken qua volume, correctie, werktijd en dagindeling nagekomen worden.   

Blijf ook aandacht besteden aan ontspanning, sport en spel!   

 

3) In de media horen ook wij berichten over laptops die ter beschikking gesteld zouden worden.  

Vaak is hiervoor een bestaande, overkoepelende organisatie nodig om alles in goede banen 

te leiden. Bovendien gaat de prioriteit op dit moment naar leerlingen van het secundair 

onderwijs.  

Met gerichte vragen bij de leerstof of de practica daarbij kunt u bij de leerkracht terecht via mail 

en op meer algemene zaken antwoorden wij graag : 03/4570422 of delink@telenet.be 

We wensen alle kinderen en ouders nog veel doorzettingsvermogen toe. 

Zorg goed voor elkaar!    
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