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HULP NODIG? 
 
Signaleer u problemen thuis die u als school 
niet op kunt vangen? Breng ouders in contact 
met een adres waar ze terecht kunnen met 
hun hulpvragen. Geef zo nodig de 
contactgegevens door van KOC Diensten 
(toegang@koc.nu). 
Wanneer ouders vragen hebben of zich willen 
aanmelden voor diagnostiek, begeleiding of 
behandeling, kunnen ze een mail sturen naar 
toegang@koc.nu met vermelding van hun 
naam en telefoonnummer. 
 
 

 

KOContact – school (Special) 

 

WIST U DAT   
 
˗ er vanaf 4 januari weer 

Bijbelvertellingen te beluisteren zijn 
via onze livestream op onze website? 

˗ KOContacten terug te lezen zijn op de 
website?: 

˗ https://kocdiensten.nu/kocontact/ 
˗ scholen gevraagd is onderwijs op 

school te geven aan kwetsbare 
leerlingen of kinderen uit kwetsbare 
gezinnen? 

˗ 2021 een jubileumjaar is voor KOC 
diensten en daarom een 
jubileummagazine verspreid wordt? 

 
 
 
 
 

Beste leerkrachten en directeuren, 
 

Nederland zit op slot. U moest de laatste week voor de Kerstvakantie sterk improviseren. 
Kerstfeestvieringen wijzigen en lesprogramma’s omgooien. Teleurgestelde en 
overprikkelde leerlingen opvangen en geruststellen. Bezorgde ouders te woord staan. 
Nadenken over thuisonderwijs voor na de vakantie. Opnieuw bent u druk geweest met 
het klaarmaken van thuiswerkpakketjes. Werd gevraagd na te denken over de opvang 
van en het onderwijs aan kwetsbare leerlingen. U kunt putten uit ervaringen van het 
voorjaar. Maar u ziet ook dat achterstanden bij sommige leerlingen toenemen. U maakt 
zich mogelijk zorgen over toenemende spanningen in gezinnen. Richting de vakantie 
wordt er opnieuw veel van u gevraagd. Er zijn leerkrachten die er tegen opzien. Hoe 
gaan we dit weer goed vormgeven? Daarom willen we u een hart onder de riem steken 
en laten weten dat we met u mee leven en denken. Het is eerst vakantie. Denk om uw 
rust. De school begint weer op 4 januari 2021, maar de kinderen blijven thuis. Ons advies 
is: denk terug aan de periode in maart. Wat hielp u om het thuisonderwijs goed te 
organiseren? Hoe voorkomt u dat u de lat te hoog legt voor ouders en leerlingen maar 
ook voor uzelf? Blijf vooral in contact met uw klas. Geef aan welk moment u bereikbaar 
bent. We verwijzen in deze korte editie naar onze vorige KOContacten. Blader er nog 
eens door heen. Wellicht geeft dat weer ideeën voor nu.  

Wist u dat u zich kunt 
aanmelden voor onze 

nieuwsbrief? Klik dan hier.  

Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst! 
 

Met vriendelijke groet,  
Advies- en Redactieteam KOContact school 
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