We hebben nog nooit zoiets meegemaakt.
Corona legt het schoolleven plat.
Dit zorgt voor verwarring, extra stress en onzekerheid, ...
Iedereen doet zijn best. Maar wat is nu goed?
Waar kan ik als leerkracht het verschil maken voor mijn
leerlingen en hun ouders.

#BLIJFINCONTACT

Bereik ik al mijn leerlingen en hun ouders?

#ZORGVOORELKAAR

Hoe ondersteun ik leerlingen en ouders zodat het
voor iedereen leefbaar blijft?

#VERSTERKDEVERBINDING

Hoe zorg ik voor verbinding met leerlingen en hun
ouders?

• Regelmatig persoonlijk contact zorgt voor
verbinding.
• Neem initiatief en blijf communiceren met de
ouders en hun kind(eren).
• Gebruik alle mogelijke kanalen.
• Communiceer helder en eenvoudig.
• Bel alle ouders en/of je leerlingen op.
• Communiceer mondeling en schriftelijk.
• Stuur een brief naar leerlingen en ouders die
geen computer of internet hebben.
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•
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•
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Neem zelf initiatief om ouders en kinderen te helpen.
Sta open voor initiatieven van ouders.
Wees bereikbaar voor ouders en kinderen.
Vraag hoe het met hen gaat en of het lukt thuis.
Luister naar zorgen en stel gerust.
Maak opdrachten herkenbaar en simpel.
Zorg voor een evenwichtig en haalbaar aanbod
op maat.

• Toon interesse en vraag hoe het gaat.
Iedereen doet wat hij kan, oordeel niet.
• Benoem wat goed gaat en geef een compliment.
• Thuissituaties zijn erg verschillend,
niet alles wat je vraagt is altijd mogelijk.

• Heb vertrouwen in de leerontwikkeling van een kind.
• Heb vertrouwen in alle ouders.
• Vertrouw erop dat alle ouders hun best doen en dat
wat ze doen goed genoeg is.
• Vertel aan de ouders dat ze goed bezig zijn,
dit maakt ouders sterker.
• Vertrouw erop dat je voor ouders en leerlingen
echt een groot verschil kan maken.
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Pak het rustig aan.
Krijg meer zicht op de thuiscontext van je leerlingen.
Stuur geen overladen weekschema’s door.
Maak de leerstof hapklaar voor de leerlingen.
Zorg dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken.
Vermijd opdrachten die thuis extra stress geven.
Leg geen deadlines op.
Wees alert voor de druk die sommige ouders elkaar .
onbewust opleggen en stel iedereen gerust.

• Voel je niet verantwoordelijk voor alles.
• Zoek niet voor alle problemen een oplossing, een
luisterend oor bieden doet meer dan je denkt.
• Durf doorverwijzen naar externe instanties.
• Durf je eigen grens te stellen.
• Draag zorg voor jezelf.

