
Beste lezer, 
  
Zoals u weet, nam de overheid strenge maatregelen om de gevolgen van het coronavirus in te 
perken. Zo blijven de lessen op school nog zeker tot 3 mei 2020 opgeschort. 
  
Na de paasvakantie krijgen leerlingen nieuwe leerstof op afstand (voor thuis of in de opvang). Zodra 
de scholen weer opengaan, herhaalt hun leraar die leerstof in de klas. 
  
We willen er alles aan doen om iedereen aan boord te krijgen van bij de start. De rol van de ouders is 
beperkt tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Want zij kunnen de leerkracht niet 
vervangen. Wij als overheid en de scholen moeten rekening houden met de mogelijkheden van de 
ouders, zodat het haalbaar blijft voor iedereen. 
  
Via sociale media, nieuwsbrieven en de website informeert het ministerie van Onderwijs 
schooldirecties- en administraties, leraren, ouders en leerlingen. 
  
Maar belangrijke groepen leerlingen en hun ouders kunnen we helaas niet voldoende bereiken. Zoals 
gezinnen met een andere taalachtergrond, of in kansarmoede. Ook zij willen weten wat er na de 
paasvakantie zal gebeuren, welke leerstof wordt aangeboden, maar vooral welke rol zij daar als 
ouder wel of niet in kunnen spelen en hoe ze daarbij ondersteund worden. 
  
Om álle ouders van schoolgaande kinderen beter te bereiken, vragen wij uw hulp. Omdat wij denken 
dat u die ouders beter bereikt via uw dagelijkse werking, expertise en/of persoonlijk netwerk. 
  
Zou u deze overheidsinformatie willen helpen verspreiden naar de tussenpersonen leerlingen en 
ouders die u kunt bereiken? 
Wij blijven ondertussen relevante info en materiaal verzamelen en houden u ook in de toekomst op 
de hoogte. Indien u dit niet wenst, kun u dit aan ons melden. 

Informatie voor ouders en tips van collega’s 

  
1. In een modelbrief voor ouders (en in vertalingen voor anderstalige ouders) legt de overheid 

uit: 
• dat hun kind nieuwe leerstof krijgt, die later herhaald wordt in de klas; 
• dat 3 tot maximaal 4 uur leren per dag volstaat; 
• hoe ouders hun kind kunnen helpen; 
• wat de school doet. 
 
Modelbrief voor ouders en vertaalfiches voor anderstalige ouders   

  
2. Ook een filmpje legt ouders uit, hoe de lessen er vanaf 20 april 2020 uitzien, wat hun kind 

leert, wat van hen wordt verwacht en hoe zij afstemmen met de school 
 
Filmpje Wat leert je kind na de paasvakantie? (2 min 41 sec) 
 
Dit filmpje wordt momenteel ook vertaald in 9 talen en wordt dan ook ter beschikking 
gesteld op het YouTube Kanaal van Onderwijs Vlaanderen. 

3. Informatie op een webpagina voor ouders over hoe nieuwe leerstof aangeboden wordt 
vanaf 20 april: Preteaching van nieuwe leerstof 
Dat is dezelfde informatie als in de modelbrief voor ouders (punt 1). 

4. Voor leerlingen die thuis geen pc hebben, kan hun school een gedoneerde laptop aanvragen 
bij de diensten van hun onderwijsnet. Zo kunnen ook zij genieten van digitaal afstandsleren. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonderwijs.vlaanderen.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2FCommunicatie_ouders_nieuweleerstof_0.docx&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374579367&sdata=v%2FjLe30TgbGFHAtAEC5wKLxq9xMda%2BYM8JRB7OX1l%2Fo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonderwijs.vlaanderen.be%2Fnl%2Fpreteaching-nieuwe-leerstof-richtlijnen-directies%3Futm_source%3DKlasse%2B-%2BNieuwsbrieven%26utm_campaign%3D004bf835a8-Klasse_schooldirect_2020_04_14%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_b661ff641f-004bf835a8-419357073%23Vertaalfiches_voor_anderstalige_ouders&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374589358&sdata=J98Mk8wBC81h1soAllCP5H3w71tDgIqutOOeOHQAx7A%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbO7STpDsUMM%26t%3D50s&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374599349&sdata=bJhK2LiLKgxkAgrsAZwiJaChaUunXkNnWIjsFH5VFM0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCUYktD0xMT_wuhPk1yw2K4A&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374599349&sdata=rCQwiVDxTb0NmQjaRutm%2BMbfEMfH%2B%2BzfXvgDw1H7at4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonderwijs.vlaanderen.be%2Fnl%2Fpreteaching-nieuwe-leerstof-informatie-ouders&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374609342&sdata=0J1oHJ5nk1TmD2ucV2g8wBfBezuzLwWGqA85zKDevOA%3D&reserved=0


 
Vraag laptops aan voor kwetsbare leerlingen 

5. Hoe ondersteunen scholen leerlingen in kwetsbare thuissituaties tijdens de coronacrisis? 
Welke adviezen geven armoedeorganisaties? 
Klasse publiceerde tips van scholen en armoedeorganisaties. 
Klasse – Onderwijs voor kwetsbare leerlingen in coronatijden 

6.       Toegankelijke overheidsinformatie over het coronavirus 
 
De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd 
zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking.  Toegankelijke informatie over 
het coronavirus staat gebundeld op drie websites: 
 
Webpagina van het federale crisiscentrum 
Informatie in meerdere talen, in Vlaamse Gebarentaal en in duidelijk Nederlands; audio in 
meerdere talen 
  
Webpagina van het Agentschap Integratie en Inburgering 
Informatie in meerdere talen en in duidelijk Nederlands; audio en video in meerdere talen 
  
Webpagina van Wablieft 
Informatie in duidelijk Nederlands; video en beeldmateriaal in duidelijk Nederlands 

  
Hartelijk dank om leerlingen en hun ouders te steunen in deze extra moeilijke periode, door deze 
informatie te helpen verspreiden. 
  
  
Sara Jane Deputter 
Coördinator Onderwijs Vlaanderen 
  
Vlaamse overheid 
DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING 
Afdeling Communicatie 
T 02 553 01 86  
GSM 0479 62 00 36 
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL 
www.onderwijs.vlaanderen.be 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonderwijs.vlaanderen.be%2Fnl%2Fcoronavirus-richtlijnen-voor-scholen-en-clbs%23Aanvraag_laptops_kwetsbare_leerlingen&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374609342&sdata=qGgsis3uMb098EQ%2FUjoUKuijcTBUzz85QMqgSfooIr4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonderwijs.vlaanderen.be%2Fnl%2Fcoronavirus-richtlijnen-voor-scholen-en-clbs%23Aanvraag_laptops_kwetsbare_leerlingen&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374609342&sdata=qGgsis3uMb098EQ%2FUjoUKuijcTBUzz85QMqgSfooIr4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.klasse.be%2F220246%2Fafstandsonderwijs-kwetsbare-leerlingen%2F%3Futm_source%3DKlasse%2B-%2BNieuwsbrieven%26utm_campaign%3D004bf835a8-Klasse_schooldirect_2020_04_14%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_b661ff641f-004bf835a8-417249045https%3A%2F%2Fwww.klasse.be%2F220246%2Fafstandsonderwijs-kwetsbare-leerlingen%2F%3Futm_source%3DKlasse%2B-%2BNieuwsbrieven%26utm_campaign%3D004bf835a8-Klasse_schooldirect_2020_04_14%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_b661ff641f-004bf835a8-417249045&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374619338&sdata=hrzQvn8T2Lq4IyFoPdhXwzECyP%2BqXmPM%2BXJZtlXHj%2Bc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.info-coronavirus.be%2Ftranslations&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374619338&sdata=F%2BvLpBVygvcnybXQL7PfV%2F9Z%2BYRDmok6KIo4521X%2F7k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.integratie-inburgering.be%2Fcorona-meertalige-info&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374629331&sdata=p1AQyuVwkdGUvGbYE0VlcE466nmos1oLEwrfDWDITlU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wablieft.be%2Fnl%2Fcorona-in-eenvoudige-taal&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374629331&sdata=eCdSOVFN7kTRGfWfCKV53lkhjvRji9%2F1SF9CiNdXgZ0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.onderwijs.vlaanderen.be%2F&data=02%7C01%7Conderwijscommunicatie%40vlaanderen.be%7C67d0e7df672f47753d9908d7e15e0d1e%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637225666374639325&sdata=rqqwWN4%2FuxWcqqY4k1sQ6ioZu5qdUWUc%2Fubcw7HxOYg%3D&reserved=0

