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Wat wordt er van jou als ouder (niet) verwacht na de paasvakantie? 

 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven. De combinatie van werk, huishouden en opvang is vaak 

uitdagend. Chapeau om vol te houden deze moeilijke periode! Hopelijk is de paasvakantie een periode van rust voor 

jou en je kind. 

 

Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind (en van jou als ouder) staat voorop. Samen met de school kan 

jij je kind ook de komende periode goed omringen en begeleiden, zodat het ondanks alles kan blijven leren en groeien. 

Leg daarbij de lat niet té hoog voor je kind en voor jezelf, wees mild en realistisch. 

 

Wat gebeurt er na de paasvakantie? 

 

De coronamaatregelen gelden voorlopig tot en met vrijdag 19 april, de laatste dag van de paasvakantie. Hopelijk valt er 

snel een federale beslissing over wanneer de lessen hervatten op school. 

 

Dat weten we nu nog niet, maar áls de maatregelen verlengd worden, blijven de lessen op school ook na de 

paasvakantie geschorst. Dan schakelen de scholen over op ‘preteaching’, en zal je kind nieuwe leerstof vanop afstand 

(thuis of in de opvang) moeten verwerven. 

 

Wat betekent preteaching voor je kind? 

 

Bij ‘preteaching’ wordt de leerstof twee keer aangeboden. Een eerste keer via afstandsonderwijs, een tweede keer op 

school, wanneer de lessen hervatten. De leraar komt dan nog eens terug op de leerstof, maar kan sneller tot de kern 

komen. Hij zal ook nagaan hoe ver elke leerling staat en daar rekening mee houden. 

 

De leertijd van je kind bedraagt bij ‘preteaching’ maximaal de helft van de leertijd in de klas. Online zelfstandig 

leren is immers veel intensiever dan les krijgen op school. Je kind zal dus 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het 

werk zijn voor school. Maar dat zal natuurlijk ook afhangen van de leeftijd en de mogelijkheden van je kind. 

 

Wat moet jij als ouder (niet) doen? 

 

Je moet in elk geval zeker niet de leraar vervangen en thuis ‘les’ gaan geven. Voor je kind is het belangrijkste dat je 

gewoon in de buurt bent en opvolgt of het zelfstandig aan de slag kan. Echt meewerken aan taken doe je maximaal 
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2 uurtjes per week. 

 

Probeer als ouder vooral rust en structuur te creëren om je kind te laten leren. Een gestructureerde dagindeling met 

vaste leermomenten helpt. 

 

Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, geef de klasleraar of -titularis dan een seintje. In dialoog met 

jou bekijken ze samen wat eraan kan worden gedaan. 

 

Wat doet de school? 

 

In de paasvakantie bereidt het schoolteam de ‘preteaching’ voor. Ze gaan na welke leerstof essentieel is voor je kind 

om naar het volgende jaar over te gaan en welke leerstof kan wegvallen. Ze zorgen ervoor dat dit voor iedereen 

doenbaar en haalbaar is. 

 

Als de school jouw kind op afstand gaat evalueren (via een toets of quiz bv.), dan doet ze dat enkel om na te gaan in 

welke mate je kind de leerstof onder de knie heeft en om daarover feedback te kunnen geven. 

 

Als ouder ben je voor de school een belangrijke partner. 

 

Aan de school van jouw kind wordt er gevraagd dat ze:   

 er alles aan doet om álle leerlingen en ouders aan boord te houden. Elke leerling moet kunnen blijven leren. 

 je blijft informeren als er nieuws is en je zo veel als mogelijk tips geeft. 

 communicatiemomenten voorziet met jou als ouder. Zo houdt ze je goed op de hoogte.   

 ervoor zorgt dat leerlingen de instructies op verschillende momenten kunnen bekijken. Want je kan in je gezin 

misschien niet met z’n allen samen op de computer. 

 ervoor zorgt dat je kind in de opvang op school daar het schoolwerk kan maken, zodat dat ’s avonds niet meer 

hoeft. 

Infomeer je bij de school als je met vragen of problemen zit en geef zelf ook feedback over hoe jouw kind het doet. 

 

Meer informatie? 

 Extra informatie voor ouders: Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

 Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 

Heb je nog een vraag? Bel 0800/14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

https://vcov.us17.list-manage.com/track/click?u=61c5007dfb98369682a9aec7b&id=32464b211e&e=91806f053f
https://vcov.us17.list-manage.com/track/click?u=61c5007dfb98369682a9aec7b&id=7ee3a1d97c&e=91806f053f
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be

