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 Digitale lessen (thuis) in de week van 9 februari 2021 

1 Wanneer?  

Van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 februari vinden de lessen niet 

plaats op school, maar gaan de lessen wel door via digitale 

lessen.  

Deze week is dus GEEN vakantieweek! Alle leerlingen moeten 

deze lessen volgen, van dinsdag tot en met vrijdag. 

(Maandag 8 februari is wel een vrije dag, zoals voorzien.) 

 

2 Wat is dat: digitale lessen?  

De leerlingen volgen het gewone lessenrooster zoals ze het op Smartschool terugvinden.  

In het weekrooster vinden de leerlingen welke soort les er voorzien is: het lesonderwerp, de 

verwijzing naar het boek of de cursus … 

In het P-uur op dinsdag 2 februari zullen de klassenleraars aan de leerlingen van de eerste 

graad uitleggen wat deze digitale lessen inhouden. 

- Live les: De leerkracht geeft de les aan de lesgroep= aan de klas. 

- Opdracht: De leerkracht leidt de opdracht in en zet de leerlingen aan het werk. Leerlingen 

kunnen vragen stellen.  

- Moet je iets voorbereiden, afwerken, inleveren of uploaden? De leerling zorgt ervoor dat 

dit op tijd gebeurt. 

- Alleen voor de LO-les kunnen we niet digitaal les geven … En vergeet niet op tijd te 

bewegen en eens naar buiten te gaan om de benen te strekken, om zuurstof op te doen! 

- Tijdens het P-uur op dinsdag 9 februari zullen de klassenleraars de eindtoetsenperiode 

bespreken: de planning … 

 

3 Hoe doe je dat?  

- De leerlingen zijn op tijd aanwezig in de les.  



- Iedereen doet alsof het om een gewone les gaat. Je volgt les in gewone kledij (geen 

pyjama) en je hebt het nodige materiaal 

onmiddellijk bij de hand.  

- Tijdens de les staat je microfoon uitgeschakeld 

tenzij je een vraag mag stellen of een antwoord 

moet geven.  

- De chatfunctie wordt uitsluitend voor de les 

gebruikt zodat iedereen de les kan blijven volgen. 

- Je kiest een rustige plaats waar je de les kan 

volgen: aan een tafel, met het nodige materiaal 

(laptop, schrijfgerei, boek, map …).  

 

4 Waarom? 

De overheid bepaalde dat er een afkoelingsperiode nodig is in de 

strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, maar koos er 

gelukkig voor om van deze week een LESweek te maken. 

Wij vinden het erg belangrijk dat we toch nog verder LES kunnen 

geven en dat jullie blijven LEREN.  

De eindtoetsen komen eraan: eind maart is het alweer zover. 

 

5 Wat als … 

- Als iets niet lukt of als je iets niet begrijpt, stuur je via Smartschool een bericht aan je 

klassenleraar of aan je vakleerkracht. 

- Als je ziek bent, of om een andere reden de digitale les niet kan bijwonen, moeten je 

ouders de school verwittigen (050 40 68 40). 

Veel succes!  

Wij hebben er alle vertrouwen in dat jullie dit goed zullen doen! 

 

Veel groeten vanwege ons allemaal:  

klassenleraars, vakleerkrachten, leerlingbegeleiders, 

opvoeders en directie 

 

 


