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Brugge,  30 maart 2020 

 

Betreffende: SterrenStralen@home  

 

Beste ouders en leerlingen, 

 

We moeten het niemand nog vertellen: dit is een heel speciale en ongekende periode.  

Zoals iedereen houden we ons als school ook aan de opgelegde strikte voorschriften van 

de overheid. De onduidelijkheden en dagelijkse aanpassingen hierover zijn voor niemand 

eenvoudig. Wij zijn op vele vlakken bezorgd voor onze leerlingen en collega’s, maar 

vastberaden om dit samen te overwinnen. 

 

Alle leerlingen van onze school kregen de voorbije weken van hun leerkrachten (eventueel 

via allerlei digitale platforms) gepaste herhalingsoefeningen en dit vaak voor diverse vakken 

en leerstofgebieden. 

 

Naast de leerstof gebonden materie, gaat onze bezorgdheid echter ook heel sterk uit naar 

het gebrek  aan de vele sociale interacties tussen leerlingen, leerkrachten en 

ondersteuners. Naar school gaan is véél meer dan alleen maar leerstof verwerken in de 

klas. Deze schoolse sociale interacties zijn voor alle leerlingen en leerkrachten nu helaas 

even helemaal stilgevallen. 

 

Er zijn reeds enkele initiatieven op klas- en leerjaarniveau die dit kleinschalig willen 

aanpakken (vb. klaskrantjes, classroom-groepen, chatgroepjes,…), dit om de leerlingen 

toch enige voeling te laten houden met hun klas- en schoolomgeving. Dit kan en zal zeker 

een heel positief effect hebben bij de latere herstart van het schooljaar. 

 

Het vooropgestelde project ‘SterrenStralen’ (welke oorspronkelijk op onze lagere school zou 

lopen van maandag 30/03 tot vrijdag 3/04) leek ons nu een unieke uitdaging om dit ook eens 

op schoolniveau uit te proberen. 

 

Een ‘digitaal-podium’ voor alle kinderen van onze hele basisschool (Garenmarkt en HH-school). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar kunnen hun eigen 

talenten/berichten eens in de ‘spotlight’ zetten en dit op ons nieuw digitaal podium. 

 

We laten dit medium vanaf nu open staan en dit zolang de school gesloten blijft, dus ook 

in (en eventueel na) de paasvakantie. 
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PRAKTISCH INFO 

 
Wat kan en mag je opsturen? 
 

 

- Leuke korte berichtjes, briefjes, gedichtjes, tekeningen voor je juf, meester of klasgenoten. 
 

- Toffe foto’s van alles wat jij eens wil (en mag) delen aan alle andere leerlingen op school 

  (‘Heb je een witte vlag thuis?’, ‘Waar hangt die?’, ‘Hoe was jij je handen?’,…) 
 

- Filmpjes van knotsgekke sportieve moves, trucks, ‘Tik Tok’-dansjes of andere uitdagingen  

   in je eigen tuin, huis of kamer. 
 

- Tips, ideetjes van ‘hoe/wat jij allemaal doet’ thuis met je broer, zus, papa of mama… 
 

- Misschien schattige filmpjes, foto’s van jezelf uit de ‘oude doos’ 
 

- Een ludiek mopje, goocheltruck, raadsel of een ontroerend, muzikaal meesterwerkje. 
 

- Of gewoon een ‘gekke bek foto’ voor je beste vrienden/vriendinnen/leerkracht. 

 
Hoe kan je deelnemen? 
 

- Je logt in op www.padlet.com en maakt daar eerst een eigen gratis account aan. 

   (Basic lidmaatschap = gratis) 
 

- Daarna selecteer je ‘DOE MEE MET EEN PADLET’ (oranje balkje) 
 

- Je geeft de URL-code in: https://padlet.com/sterrenstralen2020/Bookmarks 
 

- Daarna geef je het schoolwachtwoord (= sterrenstralen2020 ) in. 
 

- Hierdoor krijg je toegang tot ons digitaal podium en kan je alle posts bekijken, maar  

  natuurlijk ook zelf dingen toevoegen (via het ‘+ teken’ rechtsonder). 

 
Enkele duidelijke afspraken 
 

- Het is een intern platform, dus enkel toegankelijk voor leerlingen (en ouders) van onze  

  eigen basisschool. 
 

- Er kan heel wat geplaatst worden (foto’s, filmpjes, liedjes, teksten, presentaties, links..),  

  maar de verantwoordelijkheid hierover ligt volledig bij de aanbieder(s) (dit zijn de  

  leerlingen én hun ouders). 
 

- Eigen berichten/posts kan je altijd (om het even wanneer) zelf verwijderen.  

  Aan berichten/posts van iemand anders kan jij niets veranderen. 
 

- Enkele beheerders (leerkrachten) waken dagelijks over de inhoud op dit platform en zullen  

  gepast optreden wanneer dit nodig zou zijn, zij kunnen wel posts verwijderen. 
 

- Geschreven opmerkingen en/of reacties over andere berichten/posts laten we niet toe. 

  Enkel een eventueel (hartjes) like-quotering is mogelijk (staat onder elke post) 
 

- Het is een platform vóór en dóór de leerlingen, dus ‘volwassen’ berichten/posts zijn hier  

  niet gewenst. 
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Jonge, fonkelende sterren volop laten stralen vanuit hun eigen ‘gezinsbubbeltje’, liefdevol 

maar vooral hartverwarmend naar de school en eigenlijk ook onze hele gemeenschap. 

  

Wees dus creatief en origineel!  Verbaas iedereen met een ontwapende glimlach of een 

bemoedigend schouderklopje in deze verwarrende en onzekere periode. 

 

Iedereen verdient dit!  

 

Doen, sterretjes!  

 

 

 

Vriendelijke en gezonde groeten 

Het leerkrachten-team 
 

SterrenStralen, waar echte sterren stralen… ook thuis! 

 

 

 

 

Voor vragen, opmerkingen of tips over dit initiatief: 
 

sterrenstralen2020@sint-andreas-brugge.be 
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