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Beste ouders 
 
De gemeentescholen van Brecht beschikken vanaf vandaag over een online ouderplatform.  Via 
dit platform kunnen wij u informeren en kan de briefwisseling die op papier met uw kinderen 
werd meegegeven nu digitaal opgestuurd worden.   
Aan dit systeem waren wij achter de schermen al een tijdje aan het werken, maar nu in Corona-
tijden is dit in een stroomversnelling gekomen. 
 
Momenteel gaan wij dit systeem vooral gebruiken om u op de hoogte te houden van wat er 
verandert in de regelgeving omtrent scholen en Corona.  Wij zullen dit ook gebruiken om met u 
te communiceren i.v.m. taken en activiteiten voor de kinderen die thuis blijven. 
 
U gaat een van de volgende dagen ook een mail krijgen met uw gebruikersnaam en paswoord.  
Dit kan u steeds veranderen bij de instellingen.  Met dit paswoord krijgt u toegang tot het 
ouderplatform en kan u eerder verstuurde brieven en persoonsgegevens raadplegen. 
 
Wij willen u ook vragen om uw gegevens na te kijken en wanneer u hierin fouten vindt of 
aanvullingen hebt dan mag u deze naar ons mailen.  Ook wanneer u een extra e-mailadres wilt 
laten toevoegen of uw e-mailadres wilt veranderen dan mag u dit aan ons laten weten. 
Voor ons is het online-ouderplatform ook een nieuw gegeven, er zullen ongetwijfeld nog 
kinderziektes opduiken.  Mocht er iets niet werken zoals het hoort of een bijlage die niet te 
openen valt, dan mag u ons steeds contacteren.   
Wij hebben de afgelopen dagen ook geprobeerd om ouders waar wij geen e-mail adres van 
hebben te contacteren.  Mocht u merken dat bepaalde ouders geen bericht hebben gehad, vraag 
hen dan even om contact op te nemen met de school dan kunnen wij hen alsnog proberen te 
bereiken via het ouderplatform. 
Mailen kan naar admin@gls-brecht.telenet.be.  Ook suggesties zijn welkom. 
 
Hieronder vindt u alvast een aantal links die u handig kunnen zijn voor u en uw kinderen: 
 
Voor kleuters: 
 
Voor de kinderen zelf: 
https://www.zappelin.nl/  verzamelsite van filmpjes en spelletjes 
https://liesbetslegers.be/werkblaadjes-en-kleurplaten/ werkbladen en kleurplaten 
http://kleuterwijs.be/   meerdere keren per week extra kleuterbundels 
https://schooltv.nl/ educatieve filmpjes 
https://www.wepboek.nl/kindersite/   digitale prentenboeken 
https://jufanke.nl/thuisonderwijs-kleuters.html  opdrachten per week 
 
Tips voor ouders: 
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https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/inspiratieblog-tips-voor-thuis-spelen-en-leren/  

https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-spelen-en-leren-met-duplo/ 

https://meestersander.nl/2020/03/16/de-beste-tips-voor-thuis-van-meester-sander 

 
Op facebook: “afstandsleren voor kleuters” 
Leuke apps voor tablet: 

- Fundels (prentenboeken voorgelezen en leuke spelletjes erbij) 

- Ketnet junior 

- Kleutereiland 

- Spelen met kikker 

- https://meesterdennis.nl/applicaties.php 

 
Voor lagere school :  
https://www.bingel.be/bingel/   het vertrouwde bingelplatform waar leerlingen kunnen 

inloggen en werken aan taken die bij de methodes van de klas horen en instructiefilmpjes kunnen bekijken 
https://www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef/basis   dagtaken taal-spelling-wiskunde-wo 

van uitgeverij Plantyn, met instructiefilmpjes en correctiesleutels 
https://www.boek.be/nieuws/thuisleren-met-digitale-leerplatformen  (6 verschillende 

uitgeverijen die gratis hun materiaal aanbieden) 
https://www.onderwijsgaatviraal.be/basisonderwijs  (verzamelsite door KU Leuven) 
www.digitips.be (verzamelsite) 
https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/index.htm (verzamelsite) 
https://schooltv.nl/ (educatieve filmpjes) 
https://basisonderwijs.online/sommenmaker-en-werkbladen-generator-rekenen.html  

zelf werkbladen maken:  
https://www.uitgeverijzwijsen.be/oefenbundels?utm_source=Uitgeverij+Zwijsen&utm_campai
gn=93e1170699-MC-Studio-
DIPS_MRT2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4d0b6cb1a9-93e1170699-
92012293&goal=0_4d0b6cb1a9-93e1170699-92012293 

 oefenbundels taal, wiskunde, lezen van uitgeverij Zwijsen om te downloaden  
https://www.xnapda.be/ educatieve instructiefilmpjes voor de lagere school 
https://sites.google.com/blokje.info/speelenleer/ 

verzamelsite met links van onze collega’s uit Wuustwezel, van hieruit kan u verder 
klikken naar verschillende educatieve sites 

https://www.computermeester.be/   educatieve en andere spelletjes 
 
Opgelet ! Bij sites uit Nederland : 

- groep 1: de tweede kleuterklas 
- groep 2: de derde kleuterklas 
- groep 3: het eerste leerjaar 
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- groep 4: het tweede leerjaar 
- groep 5: het derde leerjaar 
- groep 6: het vierde leerjaar 
- groep 7: het vijfde leerjaar 
- groep 8: het zesde leerjaar 

 
Hopelijk kan u hiermee aan de slag.   
Vriendelijke groeten van het schoolteam 
admin@gls-brecht.telenet.be 
 


