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KOContact – school (2) 

 

 

Inzet van ouders 

Ook ouders zetten zich geweldig in. In het vorige KOContact wezen we daar al op. Behalve veel 

waardering, horen we ook van ouders die zich onzeker voelen of ze het wel goed doen. Juist vanuit 

de afdeling Jeugd & Gezin bereiken ons signalen van ouders voor wie het een hele tour is om het 

thuisonderwijs te organiseren. Met de beste bedoelingen wordt door de school het materiaal met een 

lesrooster verstrekt, maar in lang niet alle gevallen kunnen ouders dit realiseren.  

Ouders zijn in de eerste plaats opvoeder (en geen leerkracht). Onze vraag moet zijn: Hoe kunnen we 

ouders ondersteunen in de opvoeding? Pas in de tweede plaats komt ‘hoe geef je les aan je kind?’. 

Wat onthoudt een kind van deze periode: ‘Mijn moeder heeft me de schoolvakken goed uitgelegd of 

iets anders…?’ Het is vanwege signalen die we vanuit gezinnen krijgen dat we het volgende schrijven: 

We willen de scholen nadrukkelijk vragen om de volgende aandachtspunten te overwegen, voor zover 

dat nog niet gebeurt. 

 Formuleer het lesprogramma niet teveel als een must, maar maak onderscheid in nodig, nuttig, 

wenselijk en facultatief/optioneel.  

 Maak het lesprogramma niet te vol. Er hoeft geen hele dag van 5 of 6 uur met lesstof gevuld te 

worden. Twee uur per dag voor hoofd- en zaakvakken is een mooie vuistregel.  

 Probeer aan ouders duidelijk te maken dat het vooral gaat om het behalen van het lesdoel. Op 

school zijn we gewend om het lesdoel te instrueren via een lesboek met een schriftelijke 

verwerking. In de thuissituatie kan het lesdoel wellicht volstaan worden met een mondelinge 

instructie en overhoring, eventueel op meerdere korte momenten per dag. Voor sommige 

kinderen is dat wellicht meer passend dan het maken van schriftelijk werk. Vooral voor kinderen 

met moeilijk gedrag in een gezinssituatie met veel prikkels is dat laatste soms echt te veel 

gevraagd. 

 Laat het gerust aan de creativiteit van ouders over om het lesdoel te verpakken in een speelse 

vorm of een activiteit in het huishouden.  

 Vooral voor gezinnen met meerdere kinderen, zoek vooral naar lesstof die kinderen zelfstandig 

kunnen doornemen, zonder instructie van de ouder(s). 

 Probeer minimaal een keer per week even de ouders telefonisch te spreken en begin bij de 

gezinnen/kinderen waar u zich het meest zorgen over maakt. Waardeer ouders voor elke vorm 

Inzet van leerkrachten  
Het is bijzonder om te merken welke buitengewone inspanningen er geleverd worden 
door het personeel van de scholen om het onderwijs aan onze kinderen zoveel mogelijk 
doorgang te laten vinden. Een enorme werkkracht en flexibiliteit is aan de dag gelegd en 
veruit de meeste scholen hebben op een adequate wijze maatregelen genomen. Ook van 
ouders in het land horen we veel waardering daarvoor. Er wordt alles aan gedaan om het 
voor ouders mogelijk te maken om aan hun kinderen les te geven. Ook wij willen onze 
waardering hiervoor uitspreken. 
 

‘We zien dat er op scholen mooie initiatieven zijn. Wilt u deze delen met de andere 
scholen, geef deze dan door via (vragen@koc.nu), of neem contact met ons op dan 

vermelden wij deze in het volgende KOConctact-school.’ 
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van inzet en kom tot maatwerk voor wat betreft de uitvoering. Nodig 

ouders ook uit om zelf contact op te nemen als er vragen zijn en niet te wachten tot het niet 

meer gaat. 

 In veel gezinnen zijn de mogelijkheden van Skype, Microsoft Teams, Zoom etc. inmiddels 

‘ontdekt’ en worden soms dagelijks gebruikt. Vraag of het mogelijk is om ook als leerkracht op 

deze manier met de leerling te communiceren. Voor gewoon even een praatje, maar ook even de 

uitleg van die ene moeilijke som of opdracht. 

 

Website 

 

Naast de dagelijkse Bijbelvertelling willen we ander aanbod beschikbaar stellen. Vanuit scholen is 

aangegeven waaraan behoefte is. Alle wensen zijn geïnventariseerd. Om dit te realiseren zijn er 

directeuren en leerkrachten nodig die aanbod willen aanleveren. Er zijn diverse aanmeldingen 

binnengekomen, waarvoor dank!  

Met de ‘wensen en mensen’ zijn we aan de slag. We voelen dat scholen en gezinnen er echt op zitten 

te wachten. Om ze niet teleur te stellen, willen we er ook voor zorgen dat alles technisch en 

overzichtelijk geregeld kan worden op onze website. Dit vraagt even tijd, maar als er nog even geduld 

is, dan is er binnenkort ook wat voor de scholen door de scholen en daaraan zijn we graag dienstbaar. 

We houden u op de hoogte! 

 

 

Contact met leerlingen 

Hierboven noemden we al de suggestie om als leerkracht een telefonisch contact met de gezinnen te 

hebben. Dat is behoorlijk tijdsintensief en ook niet voor elk gezin nodig en nuttig. Daarom willen we 

ook de suggestie van de ‘belcirkel’ noemen.  

Via een eenvoudige belboom of tabel kunt u leerlingen de opdracht geven om een klasgenoot te 

bellen. Dat kan natuurlijk een vriendje/vriendinnetje zijn met een kletspraatje, maar ook random 

gekozen en gekoppeld aan een inhoudelijke opdracht. Een paar voorbeelden: ‘Bel klasgenoot X en… 

 vraag eerst hoe het met de ander gaat 

 bedenk samen zoveel mogelijk zelfstandige naamwoorden 

 praat twee minuten in het Engels 

 bespreek de antwoorden van geschiedenis opdracht x van blz..  

 vergelijk jullie antwoorden van som …  

 …. 

 

 

“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” 

Dagopening met Bijbelvertelling online 
U bent inmiddels geïnformeerd over de mogelijkheid dat er iedere ochtend om 9.00 een 
dagopening met Bijbelvertelling beluisterd kan worden. Op de webpagina 
www.koc.nu/kocontact staat een link naar een stream. Vriendelijk verzoek om dit met de 
gezinnen te delen.  
De bijdrage is van 9.00–9.30 uur en bestaat uit het lezen van een gedeelte uit de Bijbel, een 
Bijbelvertelling en het opgeven van een Psalm. Hoewel het gebed niet gemist kan worden, 
lijkt het ons vanwege eerbied niet gepast om dit ook via de stream te doen. 
 
Het vertelrooster wordt vermeld op de website. We streven ernaar om op de website 

passende verwerkingsopdrachten te plaatsen. 

http://www.koc.nu/
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Leven is leren 

Tip voor ouders: Ga iets bakken met de kinderen. Een sociale en leerzame bezigheid. Koekjes bakken 

met recepten van Landleven is slechts een greep uit de vele mogelijkheden.  

Kinderen kunnen wellicht ook helpen met eten koken. Wilt u ook de boeren steunen en 

voedselverspilling tegengaan dan is de aanschaf van een Kids Box van Boerschappen het overwegen 

waard. U ontvangt een pakket met voedsel met overschotten van boeren die nu niet aan de horeca 

kunnen leveren.  

 

Muziek van Elk zing Zijn lof vrij beschikbaar 

Mooi om te horen dat leerkrachten de kinderen ook geestelijke liederen uit ‘Elk zing Zijn lof’ opgeven 

om thuis te zingen. In sommige gezinnen ontbreekt deze bundel nog. Tijdelijk zijn de 

muziekbestanden nu voor iedereen te beluisteren. De optie om hiervoor een code in te voeren is 

tijdelijke uitgeschakeld. Via  de website www.elkzingzijnlof.nl kan iedereen thuis bij de tekst ook 

de muziek beluisteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning, begeleiding en scholing vanuit KOC Diensten 
 

1. Vanuit KOC Diensten kunnen we onze teamscholing en individuele scholing en 

begeleiding blijven verzorgen door het gebruikmaken van het programma Teams. Neem 

daarvoor contact op met onze onderwijsadviseurs. 
 

2. Er is een speciale pagina op onze website waarop we onze extra nieuwsbrieven plaatsen 

en andere relevante informatie geordend beschikbaar stellen. Klik hier om naar deze 

pagina te gaan 
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