
Beste ouders, 

 

Gelieve deze e-mail grondig door te lezen. 

 

Preteaching 

Zoals verwacht beginnen wij maandag aanstaande met preteaching. 

Dit is geen zaligmakend concept, maar het is het beste dat we op dit moment kunnen bieden. 

Voor alle duidelijkheid: De komende twee weken is het dus ABSOLUUT GEEN VAKANTIE MEER. 

 

Het is de bedoeling dat de opgegeven leerstof GRONDIG (let op: ieder naar zijn eigen capaciteiten) 

wordt verwerkt. We overlopen de leerstof (hopelijk, want wie weet…) nadien nog in de klas, maar 

dat blijft (wegens beperkte tijd) overlopen in de strikte betekenis van het woord. In de klas worden 

de lessen dus niet meer van A tot Z opnieuw gegeven. Wel worden de gemaakte oefeningen 

klassikaal overlopen en besproken. Dat komt er dus op neer dat wie grondig zal gewerkt hebben aan 

deze herhaling (en een extra woordje uitleg) zeker en vast voldoende zal hebben. Voor wie 

daarentegen te nonchalant zal hebben gewerkt zal het overlopen te snel gaan met een minder solide 

basis aan de start van L6 als gevolg. 

 

Gelieve jullie kinderen op het belang van deze taken te wijzen, want velen zullen deze preteaching 

onderschatten nu ze al 5 weken niet meer op een schoolbank hebben gezeten. Bewaak indien 

mogelijk hun werktempo (niet te snel), controleer op volledigheid (alles gemaakt?), kwaliteit en orde. 

Natuurlijk mag u (maar enkel indien echt nodig, want hoe meer ze zelfstandig werken hoe beter) een 

handje helpen.  

 

De weekplanning 

Om zo veel mogelijk structuur te geven bestaat elke 'schooldag' uit een vast stramien van 3 

opdrachten, meer bepaald wiskunde + Frans + een ander vak. 

Een schooldag zal er hoofdzakelijk als volgt uitzien (onder voorbehoud van aanpassingen): 

Maandag: wiskunde + Frans + spelling 

Dinsdag: wiskunde + Frans + spelling 

Woensdag: wiskunde + Frans + wero 

Donderdag: wiskunde + Frans + verkeer 

Vrijdag: wiskunde + Frans + wero 

 

De wiskundelessen 

Om zo weinig mogelijk kwaliteit te verliezen voor de wiskundelessen heb ik de onderstaande 

gestructureerde werkwijze bedacht. 

Bij sommige lessen zal er misschien van deze volgorde worden afgeweken, maar bij deze heeft u 

alvast een globaal idee. 

1) Instructiefilmpje bekijken (verplicht) (staat maandag klaar op Bingel). 

    Dit kan best twee of zelfs meerdere keren gebeuren zodat de leerstof meteen goed wordt 

begrepen. 

2) Bingeloefeningen maken (verplicht) (staat maandag klaar op Bingel). 

    Dit geeft als voordeel dat de leerlingen meteen zien of ze goed bezig zijn of niet. 

    Ze krijgen dus meteen feedback. Als de oefeningen tegenvallen kunnen ze indien nodig nogmaals 



het filmpje bekijken. 

    Ik kan de resultaten hiervan zien. 

    Zo kan ik ook enigszins inschatten wie er wellicht meer aandacht nodig zal hebben wanneer we 

nadien in de klas zullen remediëren. 

3) Huiswerkbundel (HWB) maken. 

    Deze HWB bestaat tevens uit remediëringsbladen. 

    Dit zijn eigenlijk werkbladen voor kinderen die de leerstof in de les niet voldoende hebben 

begrepen. 

    Deze gebruiken we normaal 's avonds als vastzetting na de les als huiswerk, maar nu is dit door de 

vele voorbeelden en extra uitleg de ideale opstap naar de oefeningen  

    in het werkboek. 

4) Huiswerkbundel (HWB) verbeteren met de correctiesleutel. 

     Fouten zomaar met groen aanduiden is niet genoeg. Dat zouden de kinderen moeten weten.  

     Ze moeten de juiste oplossing er volledig bijschrijven en het is heel belangrijk dat de leerlingen 

daarna reflecteren over hun fouten zodat ze deze in het werkboek niet  

     meer opnieuw maken. 

5) De oefeningen in het werkboek maken. 

    Ik opteer er bewust voor om de oefeningen in het werkboek nadien klassikaal te bespreken om zo 

veel mogelijk feedback te kunnen geven. 

    Andere leerkrachten kiezen ervoor om ook hiervan de correctiesleutel mee te geven om nadien via 

1 grote herhalingsles op die leerstof terug te komen, maar ik vrees  

    dat er dan veel zaken door de mazen van het net zullen glippen. Bovendien hoop ik dat de 

kinderen op deze manier grondiger zullen werken in de wetenschap dat ze er  

    in de klas nog samen met de meester op terug zullen (moeten) komen. 

6) EXTRA opdrachtkaarten maken (vrijblijvend) 

 

Agenda 

Wat de kinderen precies moeten doen, zal hen DAG PER DAG via BINGEL worden meegedeeld  

(Bingel: Tekstballonnen onderaan: Feedback). 

ZEER BELANGRIJK: De oefeningen verschijnen én verdwijnen DAG PER DAG! 

Dit is een bewuste keuze om uitstelgedrag te vermijden. 

Het is ten zeerste aangeraden om het schoolwerk 's morgens in orde te brengen. 

Probeer dat a.u.b. meteen vanaf maandag met uw kind af te spreken, zodat een schooldag in 

lockdown eigenlijk maar maximaal een voormiddag hoeft te duren. 

 

De bedoeling is dat de kinderen van de derde graad ongeveer een tweetal uur per dag werken. (Ten 

opzichte van 5u effectieve lestijd op een normale schooldag. Hey kids, dat valt dus best wel mee!) 

Dat kan uiteraard van leerling tot leerling en van dag tot dag variëren tussen één uur en drie uur per 

dag. Even een kwartiertje pauze na de wiskundeles met een glaasje water (cava voor de mama’s ;)) 

en iets kleins om te knabbelen is zeker geen slecht idee. 

 

Jij bent de coach! Tips? 

Het uitgangspunt is dat de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig werken. In de praktijk zal dat echter 

niet steeds het geval zijn. Probeer vooral zelf rustig te blijven en kalmeer uw kind indien er eens een 

les minder goed lukt. Dat zal onvermijdelijk gebeuren, want dat gebeurt ook dagelijks in de klas. Dat 



is dus normaal. 

 

Ik hoop dat iedereen beseft dat het helemaal niet efficiënt is om leerstof via de telefoon of via e-mail 

te behandelen. Dat wordt tevens dweilen met de kraan open (80% van de vragen zullen overbodig 

zijn en de uitleg komt uiteindelijk op hetzelfde neer als wat er in het instructiefilmpje wordt gezegd) 

en kunst- en vliegwerk. Bovendien is dat op zich ook helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is wel 

dat de leerlingen naar hun eigen kunnen zo goed mogelijk de leerstof vooraf proberen te verwerken 

en dat we de eventuele problemen nadien in de klas remediëren. 

 

Het succes van de preteaching hangt grotendeels af van de mate waarin uw kind dit ernstig aanpakt. 

Normaal gezien zijn in de klas motivatie, concentratie en doorzettingsvermogen drie cruciale zaken 

die ik zoveel mogelijk probeer te stimuleren, maar in de huidige omstandigheden kan ik daar helaas 

het verschil niet maken. Ik denk dan ook dat de beste hulp die jullie kunnen bieden vooral daaruit 

bestaat en veel minder uit het opsteken van oefeningen die ze eigenlijk zelf zouden moeten leren 

doorgronden. Dat laatste is weliswaar goed bedoeld, maar zo help je een kind niet echt léren. Leren 

doen ze vooral door zélf te ontdekken. 

 

DUS wat moet uw kind nu vanaf maandag doen? 

Vanaf maandag elke ochtend van maandag tot vrijdag op Bingel de feedback/mailbox 

(tekstballonnetjes) raadplegen en dan de opdrachten uitvoeren die daar staan. 

 

Vriendelijke groeten, 

Steven. 

 

PS: De links hieronder zijn voor WOENSDAG. Het zijn links naar filmpjes op de website ‘schooltv’ in 

verband met de tijdsband van wero. Woensdag zal ik de leerlingen vragen om deze te bekijken. Dit 

kan ik niet aanbieden via BINGEL. De kinderen zullen dit dus aan jullie komen vragen. Gelieve deze 

links/deze mail dus even tot woensdag te bewaren. Dank u. 

 

(Ctrl +) klikken op de links om te kijken OF de links in je browser plakken. 

 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100224_beagle12 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050614_steentijd01 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061213_otzi03 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060314_steentijd04 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20091223_vuurmaken01 

 

In het geval dat de filmpjes niet laden, kan je dat meestal oplossen door in je browser op 

‘vernieuwen’ te klikken, maar elke computer werkt uiteraard anders… 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100224_beagle12
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050614_steentijd01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061213_otzi03
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060314_steentijd04
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20091223_vuurmaken01

