Beste ouder
Bij de meeste klasgroepen van de lagere school werd er ondertussen al gestart met Classroom.
In sommige klassen zal de opstart weldra kunnen gebeuren. Het was een hele klus om alle leerlingen
een eigen @cade-adres te geven.
De leerkrachten zijn zich nog verder aan het inwerken.
Zoals eerder gemeld, zullen de opdrachten die via de website werden klaargezet en via mail werden
gecommuniceerd, na de paasvakantie enkel nog via Google Classroom verlopen.
Bij onze kleuters behouden we wel de werking via mogelijke opdrachten op de
website: https://www.cade.be/educatief
Voor ouders die geen computer of internetverbinding hebben, werden volop contacten gelegd met
vzw Digital for Youth en een telecomoperator die dit tijdelijk ter beschikking zouden stellen.
Blijkbaar is de vraag naar laptops echter zo groot dat dit enkel aangeboden zal kunnen worden aan
leerlingen uit het secundair onderwijs.
Maar … voor alles bestaat een oplossing J
We sprokkelden alles wat we in huis Cade hebben bij elkaar en hopen tegen eind volgende week de
leerlingen die nood hebben aan een computer te ondersteunen.
Ook zij kunnen dan van start gaan met Classroom.
Aangezien toch wel wat ouders de nood aan een computer hebben gemeld, zullen we bij de
verdeling ervan voorrang geven aan:
§ leerlingen die thuis geen computer hebben;
§ leerlingen die we extra onderwijszorg moeten bieden.
De kans bestaat dan ook dat ouders die om eigen organisatorische redenen een computer van de
school wensten, zelf een eigen oplossing moeten zoeken.
Zodra we ook hierin operationeel zijn, zullen de betrokken leerlingen door het zorgteam op de
hoogte worden gebracht en kunnen zij tegen ontvangstbewijs tijdelijk een computer in de school
komen ophalen.
We willen ouders met meerdere kinderen ook geruststellen.
Het is zeker niet de bedoeling dat kinderen de hele dag toegang moeten hebben tot een computer.
Met goede afspraken kan er met meerdere kinderen binnen een gezin gebruik gemaakt worden van
één computer.
Probeer tijdens de paasvakantie al eens wat zaken uit. Ga gerust in de Classroom op verkenning
mocht je dat nog niet gedaan hebben, maar … laat de vakantie zeker ook vakantie zijn!
Pas na de vakantie gaan we effectief terug van start!
Tot slot:
Bedankt voor alle fijne feedback die het team al mocht krijgen.
Dit doet ons deugd en stimuleert ons om nog meer voluit te gaan voor onze kleuters en leerlingen.
Twijfel niet om te signaleren of te bevragen.
Samen sterk!

Met vriendelijke groet,
meester Kris
directeur Cade

