
Beste ouder(s), 
  
Graag nodigen we je uit voor onze volgende ouderraad nu donderdag 30 april. 
Deze start uitzonderlijk om 20u30 en omdat we elkaar niet in levende lijve kunnen ontmoeten, 
zien we elkaar graag via ‘Praatbox’. 
 
Je logt in op www.praatbox.be en je gebruikt de woorden: 
Naam van je praatbox: ouderraad  
Locatie van de praatbox: Colomaenpa  (met hoofdletter ‘C’) 
Willekeurig woord: kind 
Of deze LINK 
 
Omdat dit een speciale editie is, zal je merken dat deze mail uitzonderlijk veel tekst en uitleg bevat. Waarvoor 
onze excuses. 
 
Onze vaste agendapunten staan onderaan, maar het zal je natuurlijk niet ontgaan zijn dat onze kinderen vandaag 
op een bijzondere manier les krijgen. 
 
Tijdens de ouderraad op donderdag willen we graag even ruimte maken om per leerjaar (kleuters inbegrepen) 
jullie ervaring aan bod te laten komen. 
 
We willen daarbij vooral de aandacht richten naar de laatste lesweek. Wat ervaren jullie als positief en wat 
levert misschien hier en daar een probleem of ergernis op? 
 
Onthoud dat je voor elk probleem steeds bij je (kleuter)leerkracht terecht kan, zij trachten in deze 
uitdagende onderwijsperiode een oplossing te vinden voor hun klas, maar ook in het bijzonder voor elk 
kind. 
 
Anderzijds kan het soms helpen om samen te brainstormen en na te gaan wat jij ervaart als superhandig en we 
als tip kunnen doorgeven aan het voltallige schoolteam. 
 
Op basis van wat er in de whatsapp-groepen leefde de voorbije week, werden volgende items reeds met het 
schoolteam gedeeld. Want net zoals onze kinderen (en wij) lessen trekken, doet ons schoolteam dit ook. Zo 
kunnen ze onze kinderen in de toekomstige lesweken nog beter ondersteunen. 
 
KLEUTERSCHOOL  
 
- De praatbox met verhaaltjes voorlezen bij de kleuters wordt zéér geapprecieerd. Er zijn veel kleuters aanwezig.  
- De kleuters kregen leuke pakketjes mee.  
 
LAGERE SCHOOL 
 
- Pakketjes: ouders vinden het handig dat de school pakketjes heeft voorbereid.  
=> Het is handig om planningen te hebben, structuur, een check list. Dit mag zeer in detail zijn, dag per dag. Op 
die manier kunnen kinderen immers snel en makkelijk zelfstandig aan het werk worden gezet.  
=> De verbetersleutels afgedrukt achteraan in het bundel zijn zeer handig.  
 
- Printer: Niet alle ouders hebben een printer, dus complete pakketjes zijn aan te bevelen. Soms werden achteraf 
nog documenten doorgestuurd, die handiger op papier waren, waardoor dit een logistiek probleem geeft. Liefst in 
de komende fase voorkomen. 
 
- Controle huiswerk: Ouders vragen of de school kan denken over een manier om extra controle op de taakjes 
van de kinderen uit te voeren.  
 
- Praatbox / Zoom / Skype: Online lessen werken vrij goed, ze zijn handig en leuk!  
=> Kinderen zien de juf/meester en hun vriendjes graag in levende lijve.  
=> Kinderen zijn (meestal) stil en letten op. Juf en meester doen zeer hard hun best, want het is niet evident op 
deze manier.  
=> Soms valt de connectie weg.  
=> De kinderen leren snel hoe het werkt : microfoon afzetten, vinger opsteken, niet door elkaar praten, etc.  
=> Maar er wordt gevraagd om kleinere groepjes te overwegen. Dit gebeurt in enkele jaren al zo.  
 Verscheidene ouders hebben de indruk dat het in kleinere groepen beter werkt voor de lessen zelf.  
=>Sommige ouders volgen graag dit lesmoment, om zo te volgen wat er van het kind verwacht wordt of hoe een 
bepaalde leertechniek moet toegepast worden. Of om de gemaakte taken mee te overlopen. 
=>Zonder begeleiding nieuwe leerstof leren is bij sommige kinderen ondenkbaar. Waarbij de ouder toch wel wat 
extra tijd nodig heeft om het kind hierbij te ondersteunen en daarom de chatsessie met de leerkracht graag 
gebruikt om ook even wat vragen te stellen. 



=>En we horen ook dat juffen en meesters zich continu aanpassen. Hartelijk dank. 
 
ALGEMEEN 
 
- Timing online contactmomenten: Een doordachte planning van de praatboxen en chats is noodzakelijk.  
=> Sommige praatboxen van verschillende (kleuter)jaren zijn tegelijk en dan kan er een probleem met de 
computer optreden. Meestal is er slechts 1 computer (of zelfs geen) beschikbaar voor de kinderen. Welk kind stel 
je als ouder dan teleur? 
=> Een goede planning op voorhand is ook nuttig aangezien vele klassen taken via scoodle, bingle, kweetet 
doorkrijgen en dit ook met de computer is.  
Al is het wel fijn dat deze instrumenten slechts ‘magjes' zijn, toch worden ze actief en enthousiast gebruikt door 
verschillende kinderen (uit hetzelfde gezin). Hier tracht je dan als ouder een vrij dagmoment voor te vinden. 
 
- Eigen filmpjes van de juffen/meesters: zijn een leuk extraatje.  
=> Het kan daarbij helemaal geen kwaad dat het een juf/meester van een andere klas van hetzelfde studiejaar is. 
=> besef dat het een stevige inspanning vraagt van de juffen/meesters, dus geen verwachting voor elk lesje. 
=> Maar voor de moeilijkere lesjes, zeer handig! (bijv. meester legt iets uit en juf giet het in een perfect didactisch 
filmpje. 
 
 
AGENDA 

o vorige activiteit: / 
o volgende:  

- Kleerkast vermoedelijk maandag 1 juni (ophaal woe 9/6)   
- Kinderfuif en Walk&Run definitief annuleren  - mogelijk alternatief op komst 

o schoolraad  
o Corona & Coloma: positieve ervaringen - problemen - suggesties  
o Vragenronde aan school:  

- Wat met de opvang van de kids na school voor de jaren die naar school mogen vanaf 15 mei? 
- Wat met de opvang voor kids van ouders die moeten werken? Als het de bedoeling is om meer 
sectoren op te starten begin 4 mei, zullen ze niet meer in de cruciale sector werken en ook opvang nodig 
hebben. 
- Wat met kinderen waarvoor de toetsen uit derde semester bepalend zou zijn voor deliberatie? 
- Wat is er mogelijk qua proclamatie voor de laatste jaars (zesde en kleuters) 

o Info uit school: graag info Bouw (timing, verhuis, hulp ouders/OR) 
o Varia: Bestuursplaats Michel openstellen 

 
Zo proficiat, je bent aan het einde van de mail geraakt! 
Komt je suggestie niet voor in de lijst of de vragenronde en kan je niet deelnemen aan onze ouderraad,  
stuur ons of beter zelfs je (kleuter)leerkracht dan zeker een berichtje….    
(Tip: Een dankwoordje doet het schoolteam ook altijd deugd!) 
 
 
Tot donderdag! 
 
Groetjes, 
 
Jullie ouderraad ColoMaenPa 
 


