
 
 
1. Zorg dat het leuk blijft 
De eerste en meteen de beste tip. Motivatie is het belangrijkst. Dus geef de 
leerling of je kind de ruimte en de kans om zich afstandsonderwijs eigen te 
maken. De schoolomgeving is niet te vergelijken met thuis. 
  
2. Luister naar de school 
De meeste ouders/begeleiders zijn zelf geen leerkracht. En onderwijs thuis is 
anders dan onderwijs op school. Je school kent de onderwijsbehoefte van je 
kind het beste. Dus stem goed af met school. 
  
3. Geef regie 
Geef leerlingen de mogelijkheid om zelf te kiezen welke taken ze oppakken en 
wanneer ze dat doen, maar maak hier duidelijk afspraken over. Laat ze zelf 
een weekplanning maken die ook voor jou inzichtelijk is. Dit kan bijvoorbeeld 
op een groot vel papier, op een kalender of in een agenda – laat ze zelf 
kiezen, geef ze zelf regie. 
 
4. Hulp met een planning maken 
Wanneer het plannen wat moeilijk gaat kun je natuurlijk hulp bieden. 
Bijvoorbeeld: maak een rooster van 50 minuten werken, 15 minuten vrij, 
maximaal 4 x per dag. Leerlingen hoeven niet de hele dag bezig te zijn met 
schoolwerk. Met de 50-15-regel werk je efficiënt en is er ruimte voor vrije tijd.  
  
5. Maak lijstjes 
Maak duidelijke afspraken over wat af moet zijn. Maak lijstjes met taken die ze 
kunnen afvinken. Je kunt er zelfs een puntensysteem van maken, 
bijvoorbeeld: 25 punten per taak, 1 uur gamen = 100 punten. 
  
6. Maak een keuze in afwisseling van vakken 
Sommige leerlingen werken liever per dag maar aan 2 vakken of misschien 
maar aan 1 vak. Experimenteer daarmee. De afwisseling zoals die op school 
geldt is niet per se de beste voor thuis. Kijk wat het beste past en probeer 



samen uit wat het beste werkt voor elk kind. 
 
 
7. Samen leren 
Samen leren kan leuk en motiverend zijn. Doe bijvoorbeeld iets fysieks, ook 
tijdens het leren. Leer woordjes terwijl je een bal overgooit. Dat doet wonderen 
voor het onthouden. Wees creatief! 
  
8. Samenwerken 
In deze periode van afzondering is het belangrijk om te kijken hoe leerlingen 
toch kunnen samenwerken. Maak gebruik van de bekende 
communicatiemiddelen als Microsoft Teams, Google Classroom of WhatsApp. 
Laat ze iets aan elkaar uitleggen of elkaar overhoren. Ook binnen het gezin 
kun je zo samenwerken. Zet die taken ook op de afvinklijst. 
  
9. Belonen 
Beloon je lieve leerlingen! Dit is een buitengewoon bijzondere situatie waarin 
de leerling zich moet aanpassen. Iedere vordering is een beloning waard. 
  
10. Hou het realistisch 
Houd je eigen emoties onder controle en voorkom dat het alleen nog maar 
over corona gaat. Veel kinderen kunnen via hun telefoon of via laptop of tablet 
alles opzoeken. Zo zien ze ook veel nepnieuws. Leg uit dat we in een veilig 
land leven. Dat de beslissingen worden genomen door mensen die er verstand 
van hebben. En vertel je kind wat het zelf kan doen om het virus tegen te 
gaan: handen wassen, niezen in de elleboogholte, papieren zakdoekjes 
gebruiken. Als je weet dat je het deels zelf in de hand hebt, geeft dat 
vertrouwen. 
 


