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Leerachterstand? 
 
‘Nu spreken over leerachterstanden is een verkeerd statement. Dat doet afbreuk aan 
ieders inzet. We hebben vertrouwen nodig dat leerachterstanden ingehaald kunnen 
worden. Welbevinden staat nu voorop’ Aldus Arno Bronkhorst, geciteerd in RD 
Magazine van zaterdag 9 mei jl.  
En ook in het nieuwsbericht van vorige week spreekt hij zich uit over het belang van 
verbinding: ‘Geen prestatie zonder relatie’ is zeker nu van toepassing. De ‘ogen-blik’, 
de ontmoeting, het kind achter het boek, het hart achter de buitenkant… 
Welbevinden, ontmoeting en contact zijn voorwaarde. Als hier goed aandacht aan 
wordt gegeven, volgt het leren als vanzelf. 
 
In algemene zin hebben kinderen een groot herstelvermogen. Ook het effect van een 
zomervakantie op de cognitieve ontwikkeling is doorgaans klein. Geen reden voor 
paniek; wel voor bezinning. Het woord leerachterstand veronderstelt namelijk een 
visie op ontwikkeling en leren die nuance behoeft. Zomaar een paar vragen om 
alvast over na te denken leest u hier. 
 

Livestream blijft beschikbaar 
 
Ook in de periode na 11 mei blijft de 
livestream voor Bijbelvertellingen van 
KOC Diensten beschikbaar. Van 
maandag tot vrijdag zal elke ochtend 
om 9.00 uur een Bijbelvertelling te 
beluisteren zijn. Op de maandag, 
dinsdag, woensdag en de donderdag is 
er ook een Bijbelvertelling voor de 
jongere kinderen over hetzelfde 
onderwerp op de ’pagina Onderwijs op 
afstand. Naar aanleiding van de 
dagopening kunt u ‘Samen in gesprek’ 
aan de hand van verwerkingsvragen; 
Voor de jongere kinderen is er per 
vertelling een kleurplaat te 

downloaden. 

De PO raad heeft  
de afgelopen weken een 

aantal kaarten 
gepubliceerd met 

ondersteunde vragen 
voor scholen.  

Kaart 4 over het 
inrichten van onderwijs 
heeft als thema ‘Weer 

terug naar school’ 
 

Beste directies, leerkrachten en onderwijsassistenten, 
 

Nu de scholen weer een opstart hebben gemaakt, komt er weer veel op leerkrachten af. 
In deze KOContact denken we graag met u mee. We blijven achter u staan! 

 

http://www.koc.nu/
mailto:vragen@koc.nu
https://kocdiensten.nu/opnieuw-weer-normaal-en-altijd-bijzonder/
https://kocdiensten.nu/leerachterstand/
http://85.215.90.8:8010/live
https://kocdiensten.nu/onderwijs-op-afstand/
https://kocdiensten.nu/onderwijs-op-afstand/
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Kaart-4-Onderwijs-op-afstand-en-terug-naar-school-focus-en-inrichting.pdf
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Kaart-4-Onderwijs-op-afstand-en-terug-naar-school-focus-en-inrichting.pdf
https://kocdiensten.nu/we-blijven-achter-u-staan/
https://kocdiensten.nu/we-blijven-achter-u-staan/
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Handreikingen voor opstart lessen WIG en Taal Actief 
 
Hoe start je als leerkracht de reken- en taallessen weer op en geef je vorm aan 
het onderwijs als de scholen gedeeltelijk weer open gaan? Iedere school doet dat 
op zijn eigen manier. 
 
Malmberg heeft voor diverse methodes leerroutes ontwikkeld die kunnen helpen om 
het onderwijs vanaf 11 mei op een goede manier te vervolgen. Deze leerroutes zijn 
(per methode en jaargroep) opgenomen in diverse documenten die kunnen worden 
gedownload vanaf de website van Malmberg. 
Qua structuur en didactiek zijn de parallelversie van de methode Wereld in 
Getallen en de versie van de methode Taal actief  voor de christelijke scholen 
gelijk aan de reguliere methodes. De leerroutes kunnen daarom ook behulpzaam bij 
het gebruik van deze methodes. 
 

Handreikingen Taal actief taal 
Handreikingen Taal actief spelling 
Handreikingen Wereld in Getallen (WIG) 
 

Ook de SLO geeft handreikingen voor het prioriteren van leerdoelen. 

Toetsen afnemen? 

 
De vraag kan gesteld worden: hoe moet het nou met het afnemen van toetsen. Zijn de 
methodetoetsen belangrijker of de LVS-toetsen? En wat is het goede moment en moet ik een 
toetsperiode overslaan? 
 
Alles is anders in deze situatie; het echte goede antwoord geeft u zelf. Voordat toetsen gaat 
afnemen stelt u – samen met collega’s -  elkaar de vraag: Waarom toetsen we en welke toets 
gebruiken we daarvoor? Het doel van toetsen is: 

1. om de voortgang van leerlingen te meten; 
2. om feedback te geven op het resultaat; 
3. om de doelen voor de volgende periode te bepalen; 
4. om de leerlingen inzicht te geven in hun voortgang en daarmee 
5. de motivatie voor het leren te bevorderen. 

 
Als u deze vijf punten op u in laat werken, kunt u als team zelf het antwoord bepalen op de 
vraag of er al getoetst moet worden. Wellicht moet er eerst aan een aantal basisvoorwaarden 
worden voldaan op pedagogisch en organisatorisch gebied voordat er aan toetsen gedacht 
kan worden. 
En als u zover bent dat u gaat toetsen, gebruik dan de opbrengst om de hierboven genoemde 
vijf! doelen daadwerkelijk te bereiken en niet alleen om ParnasSys te voeden. 

 

http://www.koc.nu/
mailto:vragen@koc.nu
https://actueel.malmberg.nl/mijn-malmberg-afstandsonderwijs-po/taal-actief-4-taal/
https://actueel.malmberg.nl/mijn-malmberg-afstandsonderwijs-po/taal-actief-4-spelling/
https://actueel.malmberg.nl/mijn-malmberg-afstandsonderwijs-po/de-wereld-in-getallen-4/
https://slo.nl/thuisonderwijs/prioriteren-leerdoelen/
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Verwerking in twee halve groepen - zorg voor verbinding 
 

Je geeft les aan één groep, maar er is maar een gedeelte van de groep aanwezig. 
Houd de verbinding met de andere helft door bijvoorbeeld in de klas een bord met 
herinneringen te maken over de coronaperiode. Ieder kan dan als hem/haar iets te 
binnen schiet een herinnering opschrijven en de andere kinderen kunnen dat lezen. 
Geeft vaak herkenning en is ook goed voor verwerking van deze periode. 
Bewustwording van gevoelens kan gestimuleerd worden door de herinneringen te 
groeperen: waar je blij van wordt, of verdrietig of bang of boos. Soms meer 
gevoelens bij elkaar. Dit kan met kleuren of smileys aangegeven worden. 
In een hogere groep kan een ‘nieuwsberichten’ bord helpend zijn om het gesprek 
hierover op gang te brengen. In lagere groepen kunnen foto’s van de afgelopen 
periode besproken worden, bijvoorbeeld van het eigen thuisonderwijs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aandacht voor verlies en stress  
 

We kennen inmiddels allemaal de kaartjes waarop de aantallen besmettingen en 

slachtoffers met kleuren zijn aangegeven. Feit is dat in bepaalde delen van het land de 

impact van de ziekte zelf klein is. Houd er echter rekening mee dat meerdere kinderen met 

sterfgevallen te maken hebben gehad. Voor sommige jonge kinderen kan het de eerste keer 

zijn dat er dichtbij rouw is gekomen. Nu kinderen voor het eerst weer op school komen, 

kan het nodig zijn om daar aandacht aan te besteden.  

Het kan ook zijn dat kinderen veel spanning ervaren (hebben) door ziekte dichtbij, of de 

angst daarvoor. Het ene kind is gevoeliger voor angst en stress dan het andere, maar het 

kan het leren behoorlijk blokkeren.  

Misschien bent u na de lange periode van thuisonderwijs de eerste die dingen bij een 

leerling signaleert die om extra aandacht vragen. Wees alert en bij twijfel, consulteer uw 

onderwijsadviseur van KOC Diensten. Vanuit de afdeling Jeugd & Gezin kan ook individuele 

begeleiding in de gezinssituatie geboden worden.  

 

Groepsdynamiek – Geef je gevoel eens voorrang 
 

De adviezen over groepsdynamiek buitelen over elkaar heen. Allerhande deskundigen lijken 
te weten hoe je bij de opstart van de school op de goede manier het pedagogisch klimaat 
weer onder controle krijgt. De waarheid is dat niemand van ons – ook deskundigen niet –  een 
situatie als deze ooit heeft meegemaakt. Geen mens kan u vertellen wat de beste aanpak is 
in deze situatie. Wat wel werkt in élke situatie is: Geef je gevoel eens voorrang en maak 

contact. Lees hier verder over zes manieren om contact te maken. 

 

Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst!  
 

Met vriendelijke groet, 
Advies- en redactieteam KOContact scholen 

 

http://www.koc.nu/
mailto:vragen@koc.nu
https://localfocus2.appspot.com/5e9d542acee63
https://kocdiensten.nu/dienst/individuele-begeleiding-kind-en-jeugd/
https://kocdiensten.nu/dienst/individuele-begeleiding-kind-en-jeugd/
https://kocdiensten.nu/groepsdynamiek-geef-je-gevoel-eens-voorrang/

