
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s), 

 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons 

leven en zoals het er nu uitziet zal de school niet 

opengaan voor 15 mei. Het afstandsonderwijs dat deze 

week werd uitgerold kwam er dan nog eens bovenop. De 

combinatie van je werk, je huishouden, de opvang van je 

kind(-eren) en de schoolste taken is voor jullie een 

grote uitdaging en helemaal niet vanzelfsprekend. 

Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode! 

Leren is belangrijk, maar het welbevinden van je kind 

en van jezelf blijft het belangrijkste.  

We willen er nog eens op wijzen dat je als ouder in het 

afstandsonderwijs een ondersteunende rol hebt,  je 

moet de leerkracht niet vervangen. Je doet al heel veel 

als je in de buurt blijft en zorgt voor een rustige en 

gestructureerde omkadering, terwijl je kind 

zelfstandig aan de slag gaat. Je actieve betrokkenheid 

bij de taken (bv samen een opdracht nakijken) blijft 

best beperkt tot maximaal 2 uur per week. Een 

gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten 

kan hierbij helpen. Het is onze taak om jullie daarbij te 

helpen. Jullie staan er niet allen voor! Uit de vele 

gesprekjes die ik ondertussen gevoerd heb met ouders 

en leerkrachten meen ik te mogen zeggen dat de 

gedane inspanningen tijdens de paasvakantie ook door 

jullie geapprecieerd worden.  



De volgende weken zullen ook op deze manier verlopen.  

Elke leerkracht maakt voor zijn/haar klas voor elke 

week een nieuwe weekplanning. We zorgen ervoor dat 

dit takenpakket voor iedereen doenbaar en haalbaar is. 

In deze weekplanning staan linken die verwijzen naar 

instructiefilmpjes. Indien je deze opent dan krijgen de 

kinderen meer uitleg over het lesonderwerp. Elke 

leerling kan op eigen tempo en op een zelfgekozen 

moment deze filmpjes bekijken, eventueel stopzetten 

en terugkijken.  

Deze weekplanning wordt jullie per mail toegestuurd. 

De leerkrachten van het lager hebben in hun 

weekplanning ook enkele ZOOM-sessies voorzien. 

Tijdens deze momenten kunnen de leerkrachten de 

leerlingen bijsturen en kunnen er ook vragen over de 

nieuwe leerstof gesteld worden.  

Nu vrijdag zal De Nationale Veiligheidsraad weer 

samenkomen en worden er (misschien) weer enkele 

maatregelen versoepeld! Indien er iets verandert voor 

de school zal ik jullie daar, zo snel als mogelijk, van op 

de hoogte brengen.  

Blijf gezond! Houd je aan de opgelegde maatregelen 

zodat we elkaar weer gauw kunnen ontmoeten! 

 

Groeten, 

meester Luc 

 



Je kind online aanmelden 

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2020-2021 

liep af op 31 maart 2020. Maar, o.a. door de corona-

maatregelen missen onze basisscholen nog kinderen die 

– normaal gezien – wel aangemeld waren. 

De algemene vergadering van het Lokaal 

overlegplatform basisonderwijs van Houthalen-

Helchteren heeft daarom beslist 

de aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2020-

2021 te verlengen tot en met 30 april 2020, 23u59. 

Deze info is meer uitgebreid terug te vinden op de 

website Aanmelden in Houthalen en op de facebook 

pagina van de gemeente:  

https://www.facebook.com/HouthalenHelchteren/  

Op deze facebookpagina vind je de volgende info terug: 

Is je kind geboren in 2018 (of eerder) en nog niet 

ingeschreven in een school? 

Meld je kind dan aan 

op https://houthalen.aanmelden.in/ 

Dit kan je doen tot en met donderdag, 30 april 2020, 

23u59. 

Heb je hulp nodig?  

• Neem contact op met een school (let op: scholen 

zijn niet open tijdens de paasvakantie) 

• Bel naar het LOP (Dirk Herfs, 0474/323.759) of 

de gemeente (Sofie Vanderlinden, 011/492234) 

https://www.facebook.com/HouthalenHelchteren/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhouthalen.aanmelden.in%2F&data=02%7C01%7Csofievanderlinden%40houthalen-helchteren.be%7Cd43494fdb3724ae4629308d7d4b9e1fa%7Cc8741544bf524bf2bfda19a9965b2c19%7C0%7C0%7C637211767181203498&sdata=bWJujNUGg4QQNU%2BdBA%2FAL5nBSkGSNT9A%2Bg3DeIvFwX0%3D&reserved=0


Meer uitleg nodig? Mail je vraag 

naar dirk.herfs@ond.vlaanderen.be of sofievanderlinde

n@houthalen-helchteren.be 
 

Je plaats op de lijst is niet afhankelijk van het tijdstip 

van aanmelden. 

Lang geleden,…. 

Het is al sinds 13 maart geleden dat we op een 

“normale” manier les konden geven. Ik denk wel dat ik 

voor alle kinderen en leerkrachten spreek wanneer ik 

zeg dat we dit enorm hard missen. De dag starten met 

een kwartiertje lezen, gezellige klasgesprekken, samen 

nieuwe dingen leren, stiekem een babbeltje met het 

kindje naast jou in de klas, de speeltijden om je samen 

met je vrienden eens goed uit te leven en zo kan ik nog 

wel even doorgaan. Zelfs de minst leuke vakken lijk je 

nu wel te missen.  

De juffen, de meesters, de ouders en de kinderen zelf 

doen hun uiterste best om in contact blijven met 

elkaar. Dit is dan wel via een scherm op onze computer, 

tablet of smartphone. In het begin heel vreemd, om 

jezelf en je klasgenoten zo te zien, maar we zijn er 

ondertussen al wat aan gewoon. Ook de juffen en de 

meesters vinden het gek om hun eigen stem te horen in 

de zelf opgenomen lesjes.  

Wat zijn de leerkrachten blij met de foto’s die we 

mailto:dirk.herfs@ond.vlaanderen.be
mailto:sofievanderlinden@houthalen-helchteren.be
mailto:sofievanderlinden@houthalen-helchteren.be


ontvangen van ons hardwerkende kinderen. 

Graag wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. 

 

Hopelijk tot snel. 

meester Jens 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meester Marc te horen op radiozender MFY 

 

Meester Marc (klas 5/6) heeft zijn stem laten horen 

op radiozender MFY. Hieronder vind je het artikel en 

een link om het volledige interview te beluisteren. Een 

dikke pluim voor meester Marc! 

Het zijn geen evidente tijden voor leerkrachten. 

Hun leerlingen bereiken vanop afstand is niet altijd 

gemakkelijk, zeker niet voor lagere scholen. Want 

daar is er vaak nog geen platform zoals Smartschool 

om te communiceren. En zelfs met platform zijn de 

uitdagingen voor leerkrachten erg groot. 

Bij basisschool ‘t Centrum in Houthalen doet meester 

Marc Vanherck alles wat hij kan om zijn 23 leerlingen 

van het 5e en 6e studiejaar te bereiken. “We deden al 

een poging via Whatsapp en testen nu ook andere 

kanalen”, zegt Marc op de radio. Al blijft de opdracht 

erg moeilijk. “Ik geef de leerlingen opdrachten mee die 

ze kunnen maken, om zo toch bij te blijven. Regelmatig 



bel ik dan met leerlingen om te kijken hoe het gaat. 

 

Timing is moeilijk! 

“Ik merk dat het heel lastig is om alle leerlingen op 

hetzelfde moment te bereiken. Er zijn niet altijd 

voldoende laptops binnen het gezin beschikbaar of het 

is niet altijd rustig thuis. Maar dat is voor mij gelukkig 

geen probleem. Ik pas me aan en werk flexibel.” 

 

In groepjes naar de les! 

“Het zou geweldig zijn als iedereen over twee weken 

terug naar school kan, al denk ik dat die kans klein is. 

Dan hoop ik dat leerlingen wel in kleine groepjes 

afzonderlijk naar hier kunnen komen. Op die manier kan 

ik ze toch nog zien en dat zou een grote hulp zijn.” 

Herbeluister hier het volledige interview: 

https://radiogroep.be/mfy/leerkrachten-moeten-zich-

heruitvinden-2/ 
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