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Beste ouders en kinderen, 

Dat dit geen leuke of makkelijke tijd is, dat is zeker, maar daarom 

hebben wij dit platform ‘padlet’ voor jullie gemaakt. Zo kunnen alle 

leerlingen van het vierde leerjaar nog contact hebben met elkaar. 

Wat kunnen we hier op plaatsen? 

Je kan vertellen over leuke activiteiten die je thuis doet, hiervan kan 

je ook een foto nemen. Misschien brengen jullie elkaar zo op ideeën. 

Maar ook wij, de juffen, zullen hier dingen op delen die jullie thuis 

kunnen doen, zoals een website, filmpje, werkblaadjes, … 

Korte uitleg over hoe het platform werkt: 

o Je geeft de link in. Om de privacy te bewaren kan u de link 

ontvangen door een mailtje terug te sturen naar juf Lara. 

o Rechts onderaan staat een rood bolletje met een plus in, klik 

daarop. 

o Je ziet onmiddellijk dat je een tekstje kan toevoegen door te 

typen. 

o Om foto’s of bestanden toe te voegen kan je klikken op de drie 

bolletjes en nadien op “uploaden”. 

o Wanneer je een leuke link tegen bent gekomen kan je deze ook 

delen aan de hand van “link”.  
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Wat met privacy? 

Om de privacy van ons en de kinderen te bewaken, vragen wij 

uitdrukkelijk deze link enkel binnen het gezin te houden. Enkel de 

kinderen van juf Jacqueline en juf Lara kunnen zien wat er hier op 

komt. Wanneer je er iets op zet, zal je ook even moeten wachten op 

een  bevestiging van ons, zo kunnen wij kijken wat er op deze 

“padlet” past en wat niet. Er kunnen geen opmerkingen gezet 

worden onder de foto’s, enkel hartjes. We hopen zo dat dit platform 

een veilige plaats voor onze kinderen blijft. 

Heel veel plezier met dit platform en zo blijven we toch nog een 

beetje in contact met jullie! 

Heel veel plezier! 

Met vriendelijke groeten, 

Juf Jacqueline en juf Lara 


