
We hebben nog nooit zoiets meegemaakt. 
Corona legt het (school)leven plat. 
Dit zorgt voor verwarring, extra stress en onzekerheid, ... 
Iedereen doet zijn best. Maar wat is nu goed? 
Er wordt extra veel verwacht van ouders. Hoe kan je 
hiermee omgaan? 
KOOGO geeft tips voor ouders om in contact te blijven, 
hun kind en elkaar te ondersteunen en goed voor zichzelf 
te zorgen.

#BLIJFINCONTACT
Bereik ik de school, de leerkrachten, andere ouders, 
familie, vrienden, …? 

#VERSTERKDEVERBINDING
Hoe zorg ik voor verbinding met mijn kind(eren), 
mezelf, de leerkracht, hun vriendjes, …? 

#ZORGVOORELKAAR
Hoe ondersteun ik mijn kind(eren) zodat het voor 
iedereen leefbaar blijft? 

Onderhoud persoonlijk contact via alle mogelijke kanalen. 
Kies een communicatiekanaal waar je je goed bij voelt.  
Vraag hulp als het niet lukt. 
Zet je schroom opzij en durf zelf contact op te nemen. 
Twijfel niet aan je taalgebruik. De boodschap telt. 
Blijf communiceren met de leerkracht, andere ouders, 
de klasgenoten, ... 
Zoek samen naar hulp als je de taal niet begrijpt of spreekt. 
Communiceren kan mondeling of schriftelijk. 

Ondersteun je kind(eren), zowel jong als oud, 
op maat van je gezin. 
Motiveer en bevestig je kind(eren). 
Toon interesse voor het schoolwerk van je kind(eren). 
Beperk de tijd om schoolwerk te maken  
   • maximum 1 uur per dag voor kinderen tot 8 jaar. 
   • maximum 2 uur per dag voor kinderen van 8 tot 12 jaar (UGent).                     
Zoek een goed evenwicht tussen werktijd, schermtijd 
en vrije tijd.
Stimuleer beweging. 
Beperk het constant online bereikbaar zijn van je kind(eren) 
Lukt het ondersteunen niet? Vraag hulp. 

Het is voor iedereen een onbekende situatie.
Informeer je kind(eren) en stel ze gerust.
Een luisterend oor bieden aan je kind(eren) doet meer 
dan je denkt.
Toon interesse en vraag hoe het gaat.
Iedereen doet wat hij kan, oordeel niet te snel.
Benoem wat goed gaat en geef een compliment.
Thuissituaties zijn erg verschillend, 
niet alles wat men vraagt is altijd mogelijk.
Praat erover met je gezin en met de leerkracht.

Heb vertrouwen in jezelf. 
Vertrouw erop dat wat je doet goed genoeg is. 
Heb vertrouwen in de leerontwikkeling van je kind(eren). 
Vertel aan je kind(eren) dat ze goed bezig zijn, dit maakt hen 
sterker. 
Vertrouw erop dat de leerkracht het beste met jullie voorheeft. 
Je kan met je zorgen bij de leerkracht terecht. 
Vertrouw op externe organisaties. 

Pak het rustig aan 
Beter minder doen op een positieve manier dan alles 
afwerken met ruzie 
Twijfelen is normaal. Praat erover. 
Structuur helpt de stress te verminderen 
Maak geen overladen weekschema’s  
Overloop 's morgens even de dag 
Leg opdrachten die extra stress geven opzij  
Geef door aan de leerkracht wat niet lukt of wat te veel is 
Let op voor de druk die andere ouders je onbewust opleggen 
Raken jullie overstuur? Zoek een aanvaardbare manier van 
afreageren. 

Durf je eigen grens te stellen. 
Voel je niet verantwoordelijk voor alles. 
Heb je twijfels of zorgen? Praat erover.
Zoek niet voor alle problemen een oplossing.
Durf vragen te stellen aan externe instanties.
Draag zorg voor jezelf en je gezin.
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