
 
 
 
 
 
 

CORONAVIRUS – RICHTLIJNEN VOOR 
SCHOLEN – UPDATE 13.03.2020 
 
Geachte ouder 
 
De impact van het coronavirus laat zich steeds meer voelen in het openbare leven. Na afloop van de Nationale Veiligheidsraad 
op donderdagavond 12 maart zijn een reeks drastische maatregelen aangekondigd: onder meer worden de lessen in de 
scholen geschorst vanaf maandag 16 maart t.e.m. 3 april 2020 (start paasvakantie).  
De scholen voorzien in hoofdzaak alleen opvang voor kinderen van medisch en gezondheidspersoneel én gezagsafdelingen 
(openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen (+65 jarigen) 
kunnen ook terecht in de scholen. We willen de groep van kinderen die op school aanwezig zijn beperken om 
besmettingskansen te verminderen. 
 
Johan Meirhaeghe   Marc De Groote 
preventieadviseur   directeur 
 
Praktische afspraken 
 
+   Er is opvang, maar NIET voor alle kinderen. In hoofdzaak alleen voor de doelgroep: kinderen die nergens anders terecht 
kunnen dan bij ouderen (+65 jarigen) en kinderen van wie ouders in de brede zorgsector werken en geen andere optie 
hebben dan verlof nemen. 
 
+   Ouders zoeken creatieve oplossingen zoals huispooling: waarbij ouders elkaars kinderen opvangen via een beurtrol of 
ouders doen een beroep op buren en/of vrienden. 
 
+   ER GAAN DIE PERIODE GEEN LESACTIVITEITEN DOOR, om enigszins het leerrecht te garanderen (lagere school) wordt 
ons online oefenplatform KWEETET.BE ingeschakeld. Op Kweetet staat eindeloos oefenmateriaal, huistaken, uitbreidings-
oefeningen, …Op vrijdag 13 maart zal de klastitularis samen met zijn leerlingen zijn aanbod overlopen. Telkens op maandag 
volgt een update vanwege de klastitularis. Blijf ook onze website raadplegen: www.kbz.be 

+  Er worden tijdens deze periode geen warme maaltijden en/of belegde broodjes aangeboden worden. We vragen de 

aanwezige leerlingen hun eigen lunchpakket mee te brengen. 
 
+   Uit praktische overwegingen sluit de vestigingsplaats Trapstraat de deuren. De noodopvang gaat door in 
vestigingsplaats H.-Hartplein 3 te Zottegem-Bevegem. De school zal toegankelijk zijn vanaf 07.00 uur tot 17.00 uur. 

+   Tijdens deze periode wordt geen buitenschoolse opvang ’s morgens (vóór de schooltijd) en ’s avonds ingericht.  
 
+   Er is een minimale bezetting van toezichthoudende leraars 
 
+   Blijf alert voor mogelijke symptonen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die 
optreden neem je contact op met de huisarts.  
Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 
 
We danken je voor het begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Omwille van praktische redenen vragen wij om onderstaand formulier mee 
te geven wanneer uw kind naar de schoolopvang komt. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Naam) …………………………………………………………………………….. ouder van …………………………………. 

heeft geen mogelijkheid voor thuisopvang, omwille van: 
 
    O   ouderen (+65 jarigen) staan hoofdzakelijk in voor de opvang; 
 
    O   beide partners werken bijv. in brede zorgsector, openbare veiligheid…) en hebben geen verlofregeling  
 
zal gebruik maken van de noodopvang op (wil aankruisen en meegeven op maandag 16 maart): 
 
    0 maandag 16 maart  0 maandag 23 maart   0 maandag 30 maart 
    0 dinsdag 17 maart   0 dinsdag 24 maart   0 dinsdag 31 maart 
    0 woensdag 18 maart   0 woensdag 25 maart   0 woensdag 1 april 
    0 donderdag 19 maart  0 donderdag 26 maart   0 donderdag 2 april 
    0 vrijdag 20 maart  0 vrijdag 27 maart   0 vrijdag 3 april

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders


Beste ouder  
 
om gedurende deze lange periode (!) het leerrecht van onze lagere schoolkinderen te garanderen stel ik voor om 
maximaal de mogelijkheden van KWEETET in te schakelen. Als school betalen wij voor ieder kind een 
abonnement op dit materiaal. 

 
Ik geef hieronder nog eens de mogelijkheden. Op vrijdag verkende de klastitularis van uw kind het 
onlineplatform, zette materiaal klaar en maakte duidelijke afspraken. Op www.kbz.be vindt u actuele richtlijnen! 
 
Marc De Groote 
directeur 

 
 
 
 
 
 
 

EENVOUDIG DIFFERENTIËREN 
Als leerkracht zet je taken klaar op kindniveau. Je geeft taken aan klassen, groepjes of individuele leerlingen uit eender 
welk leerjaar. Selecteer zelf inoefening- en/of uitbreidingsoefeningen. 
Ook zorgleerkrachten kunnen extra oefeningen geven met Kweetet. Door de uitgebreide differentiatiemogelijkheden 
wordt de zorgwerking optimaal ondersteund. Je kunt elke leerling afzonderlijk de taken geven die hij of zij nodig heeft. 
 
EINDELOOS OEFENMATERIAAL 
Op Kweetet zet je snel en eenvoudig oefeningen klaar, digitaal en op papier. 
De trainer zorgt ervoor dat je leerlingen enkel oefenen. Ze maken hun oefeningen en huistaken, terwijl verdienen ze 
kwetons en spelen het spel een andere keer. 
De trainer gebruik je vaak in hoekenwerk of contractwerk. 
Het online oefenplatform Kweetet biedt nu ook de mogelijkheid om een taak op papier aan te maken. Met de 
Oefeningengenerator stel je zelf papieren taken samen. Op basis van de inhoud en de doelen selecteer je een aanbod 
op maat van één of meerdere leerlingen, om in te zetten na een toets of als extra inoefening. 
 
TIJD BESPAREN 
Kweetet verbetert automatisch alle oefeningen of taken. Je krijgt meteen een mooi overzicht van alle scores en 
resultaten. Je ziet ook of een leerling de taak al afgewerkt heeft en hoeveel tijd hij of zij daarvoor nodig had. 
 
SLUIT AAN BIJ DE METHODES 
Alle oefeningen op Kweetet sluiten perfect aan bij de methodes van die Keure. Je kunt ook taken klaarzetten bij niet-die 
Keure methodes via een geavanceerde zoekfunctie. Er zijn duizenden oefeningen (uitbreiding + remediëring) 
beschikbaar. 
 
Momenteel zijn er oefeningen voor 
Taal 
Wiskunde 
Frans 
WO 
Verkeer 
 
SPELEN ALS BELONING 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leren en oefenen in een gameomgeving een positieve invloed heeft op de 
motivatie en resultaten van leerlingen. 
Om te spelen, hebben leerlingen kwetons nodig. De kweton is het virtuele betaalmiddel in Kweetet dat je verdient door 
oefeningen te maken. Met die kwetons beleef je nieuwe avonturen, pimp je jouw avatar, speel je leuke spellen, bouw je 
dialoogjes op met gamepersonages… 
Elk leerjaar heeft zijn eigen wonderlijke wereld en verhaal. 
 
VEILIGE, AFGESLOTEN INTERNETOMGEVING 
We vinden het als educatieve uitgeverij heel belangrijk dat kinderen online oefenen en spelen op Kweetet zonder dat 
ouders en leerkrachten zich zorgen maken over onveilige inhoud, reclame... 
Door het gebruik van gekoppelde accounts tussen leerkracht en leerling creëren we een veilig afgesloten 
internetomgeving. Een leerling kan geen account aanmaken zonder de toestemming van een leerkracht. 
 

   Blijf onze website raadplegen: www.kbz.be 
 

Onze school abonneerde in september elke leerling van de lagere 
school op een account van het online oefenplatform Kweetet.  
De inloggegevens kreeg uw kind begin september en staan in de 
klasagenda. 

http://www.kbz.be/

