Koekelberg, 16/03/20
Geachte ouder(s), voogd
Zoals eerder gecommuniceerd starten wij vanaf dinsdag 17/03 met online herhalingslessen
voor alle leerlingen van het derde leerjaar tot en met het zesde leerjaar via de module
Smartschool Live.
Vanaf woensdag 18/03 gaat de module open voor leerlingen van het eerste en het tweede
leerjaar.
De herhalingslessen starten om 09.00u en eindigen om 12.00u. Er is een pauze voorzien
van 10.00u tot 10.20u.
Alhoewel er geen nieuwe leerstof gegeven wordt, wil ik alle leerlingen toch wel
aanmoedigen om de taken die dagelijks gereed gezet worden door de leerkrachten te
maken.
Via smartschool live willen we in de eerste plaats het sociaal contact tussen de leerlingen
onderling en natuurlijk met de klasleerkrachten behouden.
De opdrachten worden dagelijks gegeven en worden best die dag ook afgewerkt. Wij geven
expliciet geen grote hoeveelheden op voorhand om te beletten dat leerlingen deze allemaal
op 1 dag afwerken en nadien de rest van de week niets meer te doen hebben.
Kort samengevat focussen we ons met Smartschool live op het behoud van routine en
sociaal contact en blijven we de leerstof dagelijks herhalen.
Indien uw zoon/dochter om diverse redenen geen toegang heeft tot Smartschool live tijdens
de live uitzending dan vormt dit geen probleem want al het materiaal en de opdrachten
worden online geplaatst. Indien uw kind nog vragen heeft dan kunnen zij deze via de
berichtenmodule aan de klasleerkracht achteraf stellen.
Leerlingen van het eerste leerjaar en het tweede leerjaar gaan wel de eerste dagen
begeleiding nodig hebben van hun ouders. Wellicht kan deze begeleiding nadien
stapsgewijs afgebouwd worden.
Smartschool live is ook beschikbaar op tablets. Opgelet u dient hiervoor wel de app te
updaten.
Ouders die over geen enkel device beschikken raad ik aan om contact op te nemen met mij
zodat we samen op zoek kunnen gaan naar een oplossing.
Via Smartschool Live zal er ook doorverwezen worden naar educatieve oefensoftware
websites zoals Bingel. Vandaag vernam dat ik deze website tijdelijk buiten gebruik was
wegens overbelasting. Ik sluit niet uit dat dit probleem zich ook kan voordoen bij
Smartschool. In dat geval durf ik te rekenen op uw begrip.
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Via volgende link heeft u toegang tot de handleiding van Smartschool Live
https://unescoschoolsgr8.smartschool.be/index.php?module=Manual&file=manual&layout=2&id=handleiding:live
:leerling
De VRT biedt ook een educatief aanbod aan in de voormiddag. U kan dit opnemen en uw
kind kan dit later bekijken. Echter om de schermtijd te beperken raden wij aan om andere
creatieve activiteiten te voorzien voor uw kinderen. Hierbij denken wij aan kookactiviteiten,
gezelschapsspelletjes spelen, in de tuin spelen, knutselen, ….
Voor alle inhoudelijke vragen neemt u contact op met de klasleerkracht. Voor al uw
technische vragen kan u contact opnemen met Wouter.Janssens@unescoschool.be of via
de berichtenmodule in smartschool.
Uiteraard blijf ik ook ter beschikking voor al uw andere vragen.
Tenslotte willen wij alle ouders bedanken voor de vele positieve reacties die we hebben
ontvangen op dit initiatief.
Met alle achting
G. Turkistan
Directeur
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