Beste ouder,
De scholen blijven dicht tot en met vrijdag 1 mei. In deze brief vind je info over onze werking:
Welke leerstof?
Je kind krijgt leerstof om thuis of in de opvang te leren.
De leerkracht herhaalt die leerstof in de klas als de school terug open gaat.
Hoelang werkt je kind thuis voor school?
We maken een weekoverzicht voor uw kind. We voorzien taken van maximum 45 minuten taal en
maximum 45 minuten rekenen. De werktijd hangt af van hoe oud je kind is en hoe snel het leert.
We voorzien ook vrijblijvende taken voor andere vakken. U vindt ze in het weekoverzicht. De juffen
doen hun best om ze aan de kinderen te bezorgen. U kan ze ook vinden op onze website vanaf
woensdag 22 april 2020 (www.parkschoolleuven.be).
Hoe kan jij je kind helpen?
• Vraag of je kind alles begrijpt. Kijk of het alleen kan verderwerken. Blijf in de buurt om vragen
te beantwoorden. Je hoeft niet zelf les te geven.
• Help maximaal 2 uur per week mee met taken.
• Het helpt om de leermomenten in te plannen. Voorbeeld: om 10u werken we aan taal, om 11u
werken we aan rekenen en als het wil om 14u aan vrijblijvende opdrachten. Op andere
momenten mag je kind lezen, sporten, spelen, met vrienden chatten … Dat geeft je kind rust.
• Vindt je kind het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleerkracht via mail of
telefonisch via het secretariaat van de school 016/23.58.93. Samen kunnen jullie oplossingen
vinden.
Wat doet de school?
• De school bekijkt welke leerstof je kind nodig heeft.
• De school helpt je als je vragen hebt.
• De school laat je weten via de website of er andere maatregelen van de overheid zijn.
• De school laat je in het weekoverzicht weten wanneer er lessen via de computer
plaatsvinden.
• De school laat je weten hoe goed jouw kind de leerstof leert.

Bedankt!
Misschien werk je, vang je je kind op, én doe je het huishouden. We weten dat dat niet gemakkelijk is.
Daarom willen we jou bedanken om tot nu vol te houden.
Leren is belangrijk. Jouw gezondheid en die van je kind is nog belangrijker. Daarom proberen we jou
en je kind zo goed mogelijk te begeleiden de volgende weken.
Met hartelijke groeten van het schoolteam Parkschool Leuven.

