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Signaleert u zorgen in 
de thuissituatie? 

Verwijs ouders naar 
toegang@koc.nu  
of stem af met 

leerlingbegeleider 
van KOC Diensten. 

Beter te vroeg  
dan te laat. 

 

 

KOContact – school (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kwetsbare kinderen – kwetsbare gezinnen 
 
Waar de school wellicht een veilige plek voor een kind is, in moeilijke omstandigheden thuis, 

is deze uitvalsbasis nu weg. En wat te denken van een verstoorde balans tussen draagkracht 

en draaglast. Waar het gezin nog net alle ballen in de lucht hield, kan het nu te veel zijn wat 

onveiligheid tot gevolg kan hebben. De kinderombudsman roept scholen op om na te denken 

over opvang van kinderen die in moeilijke omstandigheden thuis zijn. Wees alert op deze 

kwetsbare leerlingen! We willen enkele handvatten meegeven die kunnen helpen in deze 

zorgen: 

 Houd de communicatielijn met ouders en kinderen open! Structureel contact kan 

helpen om ruimte te ervaren om zorgen te delen. 

 Informeer concreet naar hoe het voor ouders is om de kinderen thuis te hebben en 

benoem dat dit veel van ouders vraagt. Gezien en gehoord worden geeft al zo veel 

steun. Een gedeelde emotie is tenslotte een afzwakkende emotie. 

 Het bieden van concrete handvatten kan ouders houvast geven. Wanneer de druk 

hoog is, is er vaak weinig ruimte voor het nadenken over oplossingen. 

 Informeer bij het gezin op welke manier het netwerk op afstand betrokken kan 

blijven. Die buurvrouw die bijvoorbeeld 1 middag in de week een kind opving, kan 

nu misschien 1x in de week een pan eten koken? Ook vanuit vrijwilligershulp via de 

kerk is regelmatig iets te regelen.   

 Wanneer er concrete zorgen zijn, zoek het overleg met een collega. Volg hierin de 

lijn die in het beleid is vastgesteld (veelal IB-er/directie). 

 Wanneer het delen van de zorgen urgent is, organiseer een alternatieve wijze van 

gesprek. Dit kan via een video verbinding. Overdag is dit wellicht niet mogelijk 

vanwege de activiteiten in het gezin. Zoek een rustig moment om ouders te kunnen 

spreken. 

 Zoek overleg voor uw vragen met KOC Diensten. Zij kunnen met u meedenken! 

 

Onze aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling Gertrude van den Belt is 

ook terug te luisteren in deze RDpodcast: ‘Als veiligheid in huis ver te zoeken is’ 

We spraken verschillende directeuren van onze scholen. 
Overbeladenheid van het thuisonderwijsprogramma is een 
terugkerend thema: Vier vuistregels om dat te voorkomen:  

1. Zet welbevinden van gezinsleden centraal  

2. Beperk het rooster thuisonderwijs tot 2 uur per dag  

3. Focus op de hoofdvakken rekenen en taal  

4. Maak onderscheid in MOET en MAG –taken 

Beste directies, leerkrachten en onderwijsassistenten, 
 

Opnieuw denken we graag met u mee in deze bijzondere weken van thuisonderwijs!  

http://www.koc.nu/
mailto:vragen@koc.nu
mailto:toegang@koc.nu
https://www.rd.nl/meer-rd/onderwijs/rdpodcast-als-veiligheid-in-huis-ver-te-zoeken-is-1.1652360
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Lesbrieven corona – thuisonderwijs 
In de kaarten van de PO-raad (zie hierboven) worden een aantal vragen gesteld, o.a. over  
wat de veranderde situatie voor kinderen betekent. Kinderen kunnen het moeilijk hebben.  
Wij bieden lesmateriaal aan waarin aandacht is voor de emotionele verwerking. Vanuit school 
kunnen ouders gewezen worden op deze brieven; ze kunnen worden opgenomen in het 
lesprogramma voor thuis. 

 Thuisonderwijs – Corona en emotie – Brief van een directeur voor groep 2-8 

 Lesbrief – thuisonderwijs – Corona en emotie – Groep 1 en 2 

 Lesbrief – thuisonderwijs- Corona en emotie – Groep 3 en 4 

 Lesbrief – thuisonderwijs – Corona en emotie – Groep 5 en 6 (extra aandacht voor het 
virus zelf) 

 Lesbrief – Thuisonderwijs – Corona en emotie – Groep 7 en 8 (extra aandacht voor het 
waarom van de maatregelen) 

 

Verschillen 
 
Er ontstaan grote verschillen tussen 
scholen en ook de verschillen tussen 
kinderen worden groter.  

 Hebben de kinderen de laptops mee 
naar huis gekregen? 

 Wordt het thuiswerk van de kinderen al 
of niet nagekeken. Sommige scholen 
zien nakijken en feedback geven als 
een zaak van de ouders; 

 Moet het thuiswerk uitdagend of niet te 
moeilijk (niet te veel opdrachten geven 
hoor!) zijn; 

 Moeten de kinderen thuis alleen maar 
leerstof herhalen, of wordt er ook 
nieuwe leerstof aangeboden? 

 Scholen die de methoden blijven 

volgen versus scholen die alleen maar 
werkbladen verstrekken. 

 De Snappet en Gynzy-scholen versus de 
scholen die niet over dergelijke 
programma’s beschikken; 

 Scholen die opvang alleen als opvang 
zien en geen instructie aan de kinderen 
in de opvang geven; 

 Scholen die met ouders te maken 
hebben die hun kinderen niet helpen of 
met ouders die hun kinderen thuis 
(stevig) ondersteunen.  

 
Is er binnen uw team een eenduidige visie 
op wat we van ouders verwachten? Herkent 
u de vier vuistregels van de vorige pagina? 
De kaarten van de PO-raad kunnen 

inspiratie bieden bij het gesprek hierover. 

Leesonderwijs 
 
In een vorige KOC-contact wezen 
we op de mogelijkheid om het 
leesonderwijs vorm te geven met 
het programma BOUW!. Lees hier 
een uitgebreide beschrijving van 
die werkwijze door professor Aryan 
van der Leij.  
 
In verband met de situatie biedt de 
Luisterclub een gratis 
maandabonnement aan. 
 
Om het lezen thuis te blijven 
stimuleren kan de Leesracemeter 
een aardig hulpmiddel zijn 

 

Vanuit de PO-Raad 
verschijnen een viertal 

kaarten, met 
ondersteunende vragen voor 
schoolteams, schoolleiders 
en schoolbestuurders over 

de inrichting van het 
onderwijs. Er zijn er reeds 

twee verschenen.  

http://www.koc.nu/
mailto:vragen@koc.nu
https://kocdiensten.nu/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Thuisonderwijs-Corona-en-emotie-Brief-van-een-directeur-voor-groep-2-8.pdf
https://kocdiensten.nu/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Thuisonderwijs-Corona-en-emotie-Groep-1-en-2.pdf
https://kocdiensten.nu/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Thuisonderwijs-Corona-en-emotie-Groep-3-en-4.pdf
https://kocdiensten.nu/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Thuisonderwijs-Corona-en-emotie-Groep-5-en-6.pdf
https://kocdiensten.nu/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Thuisonderwijs-Corona-en-emotie-Groep-7-en-8.pdf
https://komenskypost.nl/?p=5678
https://www.luisterclub.nl/nieuws/
https://www.leesnet.nu/leesrace/
https://www.leesnet.nu/leesrace/
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/inrichten-onderwijs/
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Behalve mogelijke overladenheid van het programma, kan het ook voorkomen dat meer- en 
hoogbegaafde kinderen onvoldoende uitgedaagd worden. Deze kinderen kunnen geholpen zijn met 

interessante proefjes van het NEMO Science Museum.  
Ook het verrijkingsprogramma Acadin stelt in deze periode gratis opdrachten beschikbaar voor 

kinderen die meer aankunnen.  
Voor de doeners kunt u ook een thuisklusjesdag 

toevoegen aan het aanbod.  
 

Digitale instructie en het gebruik van een digitaal platform 
 

Nu het thuisonderwijs enkele weken duurt, komen we in een volgende fase en  
ontstaat er een bredere behoefte aan het gebruik van een digitaal platform voor 
het geven van instructie en het stroomlijnen van de communicatie met thuis. KOC 
Diensten ondersteunt deze beweging binnen de volgende kaders:  

 Gezamenlijk. Waar mogelijk willen we als scholen gezamenlijk zaken oppakken 
en niet allemaal afzonderlijk het wiel uitvinden.  

 Plaatselijk. De lead moet bij de plaatselijke scholen blijven liggen; de band 
leerkracht-leerling willen we intact laten. 

 Voorzichtig. Bij de inzet van digitalisering moeten we geen stappen zetten 
waar we later met spijt op terugkijken.  

 Realistisch. Het gebruik van digitale middelen moet behapbaar zijn voor de 
langere termijn, voor de leerkrachten, maar vooral voor de ouders en gezinnen.  

 

Wat de eerste twee punten betreft willen we als KOC Diensten de scholen 
ondersteunen waar nodig, maar niet in de verantwoordelijkheid van de scholen 
treden. De laatste twee punten zijn vooral ingegeven door het belang van het 
beperken van schermtijd en het beschermen van het sociale klimaat in het gezin. 
 

Om scholen te ondersteunen in het uitbouwen van een digitale 
ondersteuningsstructuur organiseren we de komende tijd een tweetal webinars. Er 
zal daarbij vooral worden ingegaan op het gebruik van Google Classroom en 
Microsoft Teams. De webinars worden gegeven op D.V. maandagmiddag 20 april om 
13.30 (Microsoft Teams) en dinsdagmorgen 21 april om 10.30 (Google Classroom). U 
kunt deelnemen door op deze link te klikken. 
 

 

Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst!  
 

Met vriendelijke groet, 
Advies- en redactieteam KOContact scholen 

 

Via onze livestream is er iedere schooldag om 9.00 uur een Bijbelvertelling (www.kocdiensten.nu/KOContact) te 

beluisteren. Via www.kocdiensten.nu/onderwijs-op -afstand zijn alle Bijbelvertellingen na te luisteren. Hier zijn 

ook Bijbelvertellingen voor kleuters te vinden, vertellingen uit de kerk- en vaderlandse geschiedenis en verhalen 

met een boodschap. 
 

http://www.koc.nu/
mailto:vragen@koc.nu
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/
https://www.acadin.nl/over-acadin/leeractiviteiten-logboek/?fbclid=IwAR0m7kiPKJAcg0ZzBrlsuzFJZPib9M1nA8P_6raT2K_VkmAA8mv3FfWggQ4
https://klasseplan.nl/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q4M2EzODUtZGQzMC00YjMwLThlMmQtMDJiMzBlYzYzOTI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3b64027-6462-49fc-8ec5-155e2efce09e%22%2c%22Oid%22%3a%22d715d6f6-ee58-4cab-96e7-ccc221965df5%22%7d
http://www.kocdiensten.nu/KOContact
http://www.kocdiensten.nu/onderwijs-op

