OPGELET: LEERLINGEN DIE OPGEVANGEN WORDEN OP SCHOOL BRENGEN HUN
TAKENPAKKET ELKE KEER MEE NAAR SCHOOL.
Beste ouders
Hieronder vindt u info in verband met de leerstof en het materiaal dat wij ter
beschikking stellen.
Dit is geen vakantie! Uw kind dient thuis te werken voor school. Als alle kinderen weer
op school zijn, wordt er nagekeken (zowel digitaal als op papier) wat uw kind tijdens
deze periode heeft gedaan.
Het is in het belang van uw eigen kind dat dit gebeurt. Het is een lange periode die we
dienen te overbruggen en zo kan er veel waardevols verloren gaan. Wij vertrouwen op
uw inzet. Alvast bedankt!
U kunt dit materiaal op dinsdag, donderdag en vrijdag van de eerste week ophalen aan
de schoolpoort (uitgezonderd woensdag) om 15u30 en om 16u00. U dient maar 1 keer
te komen om al het materiaal voor 3 weken in 1 keer mee te nemen.
Het materiaal zal per klas klaarliggen zodat u dit snel en vlot kunt nemen. Er zal per klas
een begeleidende brief bij zijn waarop staat wat er van uw kind verwacht wordt (zowel
digitaal als op papier).
Hieronder enkele links die u kunnen ondersteunen bij het begeleiden van uw
kind:
www.bingel.be
•
•
•
•
•
•

Taken die de leerkracht heeft klaargezet, dienen gemaakt te worden
Uw kind heeft nu toegang tot een boekenkast, daarin staan boeken op zijn/ haar
niveau, er horen vragenlijsten bij, zo oefent uw kind op begrijpend lezen
Uw kind mag altijd ook vrij oefenen op het eiland
Uw kind kan met de verdiende PINGPING ook spelletjes spelen, dit is toegestaan
Bij de methodes REKEN MAAR en TALENT staan ook instructiefilmpjes die de
leerlingen kunnen bekijken
www.xnapda.be

een platform boordevol educatieve filmpjes voor de lagere school. Leerlingen van het
1ste tot en met het 6de leerjaar vinden er filmpjes over:
•
•
•
•
•

Wiskunde
Taal
Spelling
Wereldoriëntatie
Frans

Er zijn 3 soorten filmpjes:
•
•
•

de instructiefilmpjes: 10 toffe presentatoren leggen de leerstof duidelijk uit én op
een leuke manier in de vorm van een verhaaltje.
de automatisatiefilmpjes: via bewegend leren op muziek (maaltafels,
getalbeelden, splitsen, deeltafels, Frans, …)
de Funzone-filmpjes: bewegingstussendoortjes, moppen, raadsels, uitbeelden, …

https://www.computermeester.be/
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://schooltv.nl/programma/de-buitendienst/

Extra educatieve programma’s
Op Eén komt er in de weekdagen tussen 8.30 u. en 12.00 u. een programmatie met extra
educatieve waarde voor schoolgaande kinderen en jongeren, of ze nu thuis zitten of op
school.
Van 8.30 tot 10.00 u. komen er op Eén educatieve programma’s van Ketnet voor
kinderen in de lagere school. Van 10.00 u. tot 12.00 u zijn er programma’s voor
jongeren: het gaat bijvoorbeeld om herhalingen van De klas (met Danira Boukhriss over
liefde, met Tom Waes over geld, met Lieven Scheire over genetica,…). Ook een selectie
van de colleges van de Universiteit van Vlaanderen zal uitgezonden worden
op Eén, voorafgegaan door een aflevering van KLAAR.
Ook het streamingplatform VRT NU voorziet een extra educatief aanbod vanaf maandag
16 maart.

