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KOContact – gezin (2) 

 
 

Beste ouder(s), opvoeder(s), 

 

Inmiddels  bent u in de tweede week van het thuisonderwijs beland.  
 De ervaringen van ouders en kinderen verschillen. In het ene gezin is het nog zoeken naar een 

vaste  
  structuur. In het andere gezin treedt een voorzichtige gewenning op. Wat opvalt is dat alle 
ouders zich       enorm inzetten om het schoolwerk goed op te pakken. Ouders doen hun best 

om de lesstof zelf te begrijpen en dit op een goede manier aan hun kinderen uit te leggen. Dat 
die manier soms anders is dan de manier van de leerkracht geeft soms lastige, maar soms ook 
hilarische momenten. De meeste ouders zijn te bescheiden om contact op te nemen met de 

leerkracht terwijl de leerkrachten daar echt voor klaar zitten. Maak dus gebruik van de 
mogelijkheid tot contact! 

 

 

 
 
 
 

VAN OPVOEDER NAAR LEERKRACHT?  
 
Voor veel ouders voelt het alsof de rollen vanaf het 
ene op het andere moment volledig zijn omgedraaid. 
Verwarrend is dat. ‘Ben ik nog opvoeder? Het lijkt wel 
alsof ik steeds meer leerkracht ben geworden.’ Stelt u 
zichzelf deze vraag eens: Wat wil ik dat mijn kind zich 
later, als het beleven mag, herinnert van deze 
periode? Mogelijk geeft het antwoord op die vraag u 
richting om accenten te leggen in de bijzondere 
opvoedingssituatie die is ontstaan.  
 

Voor ouders is het pittig. Denkt u ook aan uzelf? De 
snaar staat, bij wijze van spreken, bij veel ouders 
strak gespannen! Er wordt veel extra’s van u gevraagd 
wat een ander eerst deed! En om maar in de 
beeldspraak te blijven: zo’n strakke snaar klinkt 
meestal wat minder aangenaam. U zorgt door aan 
uzelf te denken niet ineens  minder goed voor uw kind! 
Met een minder strakke snaar klinkt het allemaal 
beter, begrijpt u? Plan een tijd in op het rooster dat u 
‘vrij’  bent. Al is het maar een kwartiertje. 
Het schoolwerk is belangrijk, maar stel dat u merkt 
dat dit ten koste gaat van de relatie tussen u en uw 
kind?  Voor elk gezin is een goede sfeer waarde(n)vol! 
Om een goede sfeer te bewaren, moet u meer dan 
anders uw best doen. Met het hele gezin 24 uur per 
dag zo dicht bij elkaar, is dat een hele uitdaging. Durf 
daarom gerust een keer het rijtje sommen of een 
taallesje  dat nog niet af is te laten voor wat het is…  
Want als ouder blijft u toch in de eerste plaats 
opvoeder.  
 

GEHOORDE UITSPRAKEN 
 
 
‘De juf zit toch helemaal niet 
te wachten op al die zeurende 
moeders?’ 
 
‘Ik vind het heel lastig om 
steeds te moeten schakelen 
van het ene niveau naar het 
andere’. 
 
‘Alle kinderen hebben een 
vaste plek voor het maken van 
het schoolwerk. Dat helpt ons’.  
 
‘Mijn kleuter hangt er maar 
een beetje bij. Hij wil ook 
graag iets doen, maar ik  kom 
er niet aan toe’. Het zou fijn 
zijn als de juf een meer ‘kant-
en-klaar’ werkje heeft.  

 
‘Dag juf het gaat goed hoor 
met de werkjes, ik heb alles al 
weer klaar voor vandaag. 
Vanochtend heb ik ook naar de 
Bijbelvertelling geluisterd, 
over Abraham en Izak’ 
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TIPS VAN DE DAG 
 
Wat creativiteit bij het schoolwerk kan 
helpend zijn. In de bijlage een ‘leuk’ 
leesrooster.  
Doe als vader een activiteit met uw kind 
(eren). Een rondje wandelen of fietsen. 
Goed voor de onderlinge relatie. 
Dus ga gerust naar buiten voor een 
wandeling. Tijdens het wandelen kunnen 
kinderen ook van alles leren. Welke 
voorwerpen, die we tegen komen beginnen 
met de letter A?  
Samen de was opvouwen, geeft ook 
onverwachte mogelijkheden. ‘Jij mag de 
washandjes opstapelen. Hoeveel heb je er 
nu op de stapel?’ Of helpen met 
tafeldekken. ‘Pak jij maar zes lepels uit de 
la.’  
Zet oudere kinderen in om de jongere 
kinderen te helpen. Laat een zus voorlezen, 
of even die tafel van 6 samen zingen.  
 
 
 

CITAAT VAN … 
 
Dhr. B. Florijn:  
 
“Omdat Christelijke opvoeding een zaak 
is van het wonder van de Allerhoogste 
God.  
Een wonder, waar Hij om gevraagd wil 
worden. Christelijke opvoeding, een zaak 
van volkomen onmogelijkheid.  
Christelijke opvoeding, een zaak van 
eenvoudigheid. Buiten ons en zonder ons.  
 
In gesprek met kinderen:  

- wat is het allerbelangrijkste ook 
nu in deze tijd van onzekerheid? 

- Maakt het je weleens bang als je 
hoort van zoveel zieke mensen?  

 

 
 

 

Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst!  
 

Met vriendelijke groet, 
Advies- en redactieteam KOContact gezin 

 

VRAAGBAAK 
 
Onze ambulant hulpverleners staan klaar 
om u met raad en daad bij te staan. Mail ons 
als u vragen hebt (toegang@koc.nu). Er zal 
dan door één van de ambulant hulpverleners 
telefonisch (of via beeldbellen) contact met 
u worden opgenomen. We zullen met u 
overleggen over een tijdstip dat voor u 
praktisch is. Belangrijk: vermeld in uw mail 
naam en telefoonnummer. 
  
 
* De aanmelding via Toegang is bedoeld voor 

gezinnen die geen cliënt zijn van KOC Diensten. 
Cliënten van KOC raden we aan hun vragen te 
bespreken met de eigen hulpverlener. 
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