online met de juf of meester

Noteer alvast in je agenda:
VRIJDAG - 24 APRIL 2020
Maken we samen kennis met de Praatbox.
Dit is geheel vrijblijvend! We willen zeker niemand verplichten

We hebben elkaar al 5 weken niet meer gezien. Daarom organiseren we vrijdag 24 april
2020 een testmomentje op de praatbox. Elke klasleerkracht gaat 30 minuutjes online.
De kinderen kunnen even zwaaien of een kort gesprekje met de leerkracht voeren.
De rest van de tijd gebruiken we om kennis te maken met praatbox.

Wie is wanneer online?
uur

leerkracht(en)

klas

8.30 - 9.00 uur

meester Nico

6A

9.00 - 9.30 uur

juf Liesa

6B

9.30 - 10.00 uur

meester Dirk

5

10.00 - 10.30 uur

juf Hilde

3 KK A

10.30 - 11.00 uur

juf Els M.

3 KK B

11.00 - 11.30 uur

juf An

2A

11.30 - 12.00 uur

juf Martien & juf Kaat

2B

uur

leerkracht(en)

klas

uur

leerkracht(en)

klas

13.00 - 13.30 uur

juf Linda & juf Sarah

1 KK

16.00 - 16.30 uur

juf Katrien & juf Evi

3A

13.30 - 14.00 uur

juf Brigitte

1A

16.30 - 17.00 uur

juf Elien

3B

14.00 - 14.30 uur

meester Ruben

1B

17.00 - 17.30 uur

juf Petra

2 KK

14.30 - 15.00 uur

juf Els V., juf Annelien
& juf Chris

INSTAPKLAS

17.30 - 18.00 uur

meester Cédric

4A

18.00 - 18.30 uur

juf Larissa

4B

En wat daarna?
De leerkrachten zullen wekelijks 2 momenten van een half uur online zijn (de uurregeling
volgt). De kleutertjes kunnen hun juf even virtueel bezoeken. De leerlingen van de lagere
school willen we op deze manier de mogelijkheid geven om gerichte vragen te stellen.

Afspraken LAGER ONDERWIJS - “Praatbox”
-

Je komt enkel op “Praatbox” als je vragen hebt
(uitgezonderd vrijdag 24 april het testmoment).

-

De leerlingen vanaf het 3de leerjaar mailen hun vragen op voorhand
door naar de klasleerkracht.

-

Je bent ruim op tijd online.

-

Je respecteert de uurregeling en bent van in het begin online.
Als je een vraag hebt, stel je deze aan het begin van het
vraagmomentje. Het is mogelijk dat jullie met veel dezelfde vragen
zitten. Op deze manier kan de leerkracht jullie gelijktijdig helpen.

-

Net zoals in de klas steek je je hand op als je iets wil vragen, anders is er
te veel kabaal. We geven tijdens het testmoment hier nog iets meer
uitleg over.

-

Ga op een rustige plekje zitten met weinig achtergrondgeluid.

