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Nieuwe manier van communiceren 
Désirée vertelt: “Voor mij was WhatsApp dé uitvinding. Hoe ik  
dit als communicatiemiddel kon gebruiken om toch contact te 
houden met de kinderen, maar ook met de ouders. Ik sta voor een 
nieuwkomersgroep en dan heb je echt met alle niveaus te maken.  
Een klasseninstructie is er al nooit; het is altijd instructie op niveau.  
Ik ging veel videobellen en kon op die manier ook even bij de 
kinderen in huis kijken. Of het veilig was, of er iemand was die  
voor ze zorgden. Het leren werd een secundair doel. Daarnaast  
ben ik ook twee keer in de vijf weken in de lockdown fysiek 
langs gegaan. Dat heeft geholpen om een completer beeld te 
krijgen van de kinderen. Deze huisbezoeken zetten we voort.”

Online gymles
“Deze verhalen zijn echt heel anders dan hoe ik het heb ervaren”, 
reageert Niels. “Als gymmeester dacht ik in maart: wat moet ik doen?. 
Ik zag bij filmpjes van anderen dat je bijvoorbeeld vijf pingpong
ballen nodig had om een oefening te doen. Wie heeft er nou  

Dat lesgeven op afstand voor zowel ouder als leerkracht een zware beproeving 
was, dat hebben we in de lockdown goed meegekregen uit eigen ervaring, en  
van collega’s, familie en vrienden. Was alles een zware beproeving of gingen er 
juist ook dingen goed? Zó goed dat we na de tweede lockdown zeggen: dit houden 
we erin! Een gesprek met verschillende leraren uit het primair onderwijs. 

Lockdown 
Hans: “Het grootste verschil met de eerste lockdown was dat we  
in de tweede lockdown veel beter wisten wat we moesten doen. 
Via Onlineklas en live met Microsoft Teams organiseerden wij  
onze lessen.” Marlies vult aan: “Je wist dat het eraan zat te komen, 
dus wij zijn ook meteen bij elkaar gaan zitten over hoe we het 
gingen aanvliegen. In de eerste lockdown gaven we twee keer per 
week les en in de tweede lockdown zijn we dagelijks les gaan 
geven. Om ondanks de fysieke afstand goed aan te sluiten op  
het sociaal emotionele aspect, lieten we de kinderen nadenken 
over reflec tieve vragen, zoals ‘welk binnenpretje heb je gehad?’  
of ‘welke dagdroom heb je?’. Hier startten we iedere ochtend mee.” 
Hans: “Wat opviel na de kerstvakantie was dat kinderen zich 
gedroegen alsof ze in de klas zaten. Ze staken zelfs hun hand op 
om te vragen of ze naar de wc mochten. De betrokkenheid van  
de kinderen was echt superhoog.” Désirée: “We zijn meteen de 
twee dagen voor de vakantie begonnen. Meteen het contact 
onderhouden. Als daar weer twee weken tussen zit door de 
kerst vakantie, ben je de leerlingen gewoon kwijt. Hoe zat het  
met de betrokkenheid van de ouders?” 
Hans: “Via Social Schools was er intensief contact met de ouders. 
De betrokkenheid lag bij de ene ouder hoger dan bij de ander. 
Sommige ouders zaten echt letterlijk naast het kind, terwijl andere 
ouders gewoon aan het werk gingen. Wij zetten op onze school  
erg in op eigenaarschap en dat uitte zich in deze periode waarin  
we zagen dat kinderen elkaar opzochten om samen te werken en 
elkaar vragen te stellen. Eigenaarschap wordt verwacht, maar ook 
gegeven. Ik kreeg een keer een appje van een kind dat zij de les 
niet kon volgen en dat zij maar zelf had doorgewerkt aan onder
delen die voor haar ‘de volgende stap’ betekenden.” 
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Het interview namen we digitaal af vanwege de coronamaatregelen, maar dat was voor deze leerkrachten eigenlijk niets nieuws.
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vijf pingpongballen thuis? Ik heb ze zelf al niet! Dus zo 
zou ik de kinderen niet in beweging krijgen. Dus keek  
ik naar materialen die de kinderen wel in huis hebben.  
Zo verzon ik oefeningen met een paar sokken en een 
pan of krantenballen gemaakt van kranten met tape. 
Het eerste filmpje werd duizenden keren bekeken.  
Ik moest er wel even in komen om goede filmpjes  
te maken; er ging veel tijd in zitten, maar ik werd er 
steeds handiger in.” Hans vraagt: “Weet je of ze het  
ook wel écht hebben gedaan?” Niels: “Dat is natuurlijk 

maar gissen, maar aan de views te zien, werd het  
wel goed bekeken. Na de eerste lockdown kreeg  

ik ook van de kinderen terug dat ze het leuk 
vonden en dat ze veel gedaan hadden. Een 

bevestiging dat mijn filmpjes meerwaarde 
hebben, kreeg ik door de  

enthousiaste reacties van 
kinderen bij de afkondiging  

van de tweede lockdown.”  
Marlies: “Onze gymjuf 

heeft ook onlinelessen 
verzorgd. Het leuke was 
dat ook broertjes en 

zusjes meededen en 
soms zelfs de moeders.” 
Niels: “Net als in mijn 
gymlessen zijn de oefe
ningen in de filmpjes zo 
opgebouwd dat je niet kunt 

falen, maar dat het bij 
succes moeilijker wordt. 
Ik heb ook een online 
gymles gegeven, dat 

waren spelletjes met 
bootcampachtige  

oefeningen tussendoor. 

Makkelijker is niet het goede woord, maar de tweede 
lockdown was in die zin wel anders.” Désirée: “Wat is 
voor jou nou echt iets wat je wilt behouden uit deze 
tijd?” Niels: “Deze tijd heeft me ook extra tijd gegeven, 
waarin ik veel over mijn vak ben gaan nadenken. Ik ben 
aan het bekijken hoe ik meer met een portfolio kan 
werken in plaats van beoordelingen.”

Google Classroom
Marlies: “We willen Google Classroom ook nu blijven 
gebruiken. Vooral voor de keuzeopdrachten die we 
normaal gesproken voor de plusklas gebruiken. Nu zijn 
deze beschikbaar voor alle kinderen. En het is leuk om 
te zien dat de leerlingen van wie je het niet verwacht, 
het juist heel goed oppakken.” Hans: “Je geeft les  
aan groep 34. Merkte jij daar technische problemen?  
Dat kinderen niet mee konden komen?” Marlies:  
“Ik merkte dat de kinderen er steeds handiger in 
werden.” Désirée: “Was digitaal vaardig worden al 
onderdeel van jullie onderwijs?” Marlies: “Ja, sowieso 
doen we een groot aantal dingen digitaal. Ze hadden 
hiervoor de keuze om een verwerkingsvorm digitaal  
te kiezen, zoals een Worddocument of een Power
Point. Met Citycreator.com krijgen ze bijvoorbeeld  
de opdracht ‘bouw een stad in de sneeuw’.” 
Hans: “Wat waren de reacties van de kinderen dat  
ze weer naar school mochten?” Marlies: “In de eerste 
lockdown periode waren kinderen echt boos. Boos  
op corona. Boos dat ze niet naar school konden.  
Nu accepteerden ze het makkelijker, maar vonden ze 
het moeilijker om vol te houden. We moesten dan ook 
veel in de strijd gooien. Ze waren dus blij dat ze weer  
naar school mochten. En zoals professor Scherder 
adviseerde, hebben we ze de eerste dag lekker buiten 
laten dollen met elkaar.” 

Maandag  
Op maandag ben ik vrij. De kinderen hebben online les. 
Mikail, mijn zoon van elf, volgt de lessen zelfstandig en 
mijn vijfjarige dochter Nisa help ik hierbij. Ze werken 
rondom het thema ‘bakker’ en daarom maken we cup  
cakes. Rekening houdend met de huidige maat regelen 
werk ik de komende week voornamelijk vanuit huis. 
Alleen als het echt nodig is, werk ik op kantoor.  1  2

Dinsdag  
Heerlijk om de dag op te starten met een kopje thee. 
We beginnen het teamoverleg met de vraag van  
de dag: ‘Wat was voor jou een levensveranderende 
ervaring?’ Die kan ik wel heel makkelijk beantwoorden. 
Dat was mijn eerste schooldag op de basisschool; 
dankzij mijn liefdevolle en creatieve juf Marja ben ik het 
onderwijs in gegaan. Vandaag werk ik samen met mijn 
collega Clara aan het doorontwikkelen van de training 
‘Opvallend gedrag bij peuters’. We nemen actuele 
artikelen door en op kantoor scan ik artikelen die wij 
later nog willen teruglezen. 3  4

Woensdag  
Woensdagochtend bereid ik de training ‘Spelend leren’ 
voor en pleeg wat telefoontjes en beantwoord en 
schrijf mailtjes. In de middag hebben we met het team 
SOWJK een tussentijds overleg via Teams. Ook al is het 
op afstand, het is fijn om elkaar weer even te zien en  
te spreken. Na ons overleg maak ik een start met een 
nieuw innovatieproject ‘Samen Groeigericht Oefenen’. 
Het is een handreiking voor de basisschool, gericht op 
groei en samen oefenen m.b.v. (inzet van) coöperatieve 
werkvormen. 5

Donderdag   
Donderdagochtend heb ik telefonisch overleg met  
een aantal scholen om bijeenkomsten in te plannen.  
In de middag heb ik overleg via Teams met de IB’er  
en bouwcoördinator van basisschool Prins Willem 
Alexander. Dit is een afstemmingsoverleg over de 
training KIJK! Beredeneerd Aanbod dat op de planning 
staat. Ook bespreken wij de ins en outs van de 
beheerdersrol in KIJK! Webbased. 

Vrijdag 
Vrijdagochtend werk ik op kantoor. Ik geef de online
training ‘sociaalemotionele ontwikkeling’. Deze training 
is een onderdeel van de instroomtraining ‘Basis ve’ voor 
pm’ers. De deelnemers zijn heel betrokken en enthousi
ast en dat is zo fijn bij een onlinetraining. In de middag 
heb ik telefonisch overleg met de directrice van de 
Meester Schabergschool. Samen stemmen we af en 
plannen we data in voor een coachingronde  
(op spelend leren). 6
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‘ Ook al is het overleg 
op afstand, het is fijn 
om elkaar weer even  
te zien en te spreken.’
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‘We lieten de  
kinderen nadenken 
over vragen, zoals 
‘welk binnenpretje 
heb je gehad?’ 
Marlies Straver, leerkracht groep 3-4 
St. Maartensschool Voorburg
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