
Kwaliteitskaart Welzijn thuis 
 

Doelgroep Ouders 

Verantwoordelijke Martijn Sijtsma 

Geëvalueerd 16 maart 2020 

 
Doel 
De scholen zijn gesloten in verband met het coronavirus. Op school zijn we hard aan het 
werk om het onderwijs zo goed en kwaad als dat gaat door te laten gaan voor onze 
leerlingen. Ondertussen zitten onze leerlingen en u als ouders  ook in een compleet nieuwe 1

en onzekere situatie.  
 
Het doel van deze kwaliteitskaart is om een aantal handvatten te hebben die u wellicht 
kunnen helpen in uw ondersteunende taak.  
 

1. Ondersteuning 
Als eerste (een beetje ter geruststelling). U bent niet de lesgever van uw kinderen. Dat is 
nog steeds onze primaire taak. Wij moeten accepteren dat we als onderwijzers niet de 
normale kwaliteit kunnen bieden. We accepteren daarmee ook dat het leerrendement de 
komende periode lager zal zijn dan anders. Het is onze taak om erover na te denken wat dit 
betekent voor het programma na de schoolsluiting.  
 

2. Structuur 
U kunt het leren wel ondersteunen. De leerlingen missen voor een groot gedeelte de 
structuur van school. Daar vervult u een belangrijke rol. We verwachten van leerlingen dat 
ze elke dag schoolwerk maken en leren. U kunt ze helpen in dat ritme door: 
 

- Heldere afspraken te maken over bedtijd en opstaan. Iets langer blijven liggen kan 
natuurlijk best. Maar: het blijven schooldagen. 

- Samen een dagschema af te spreken. Wanneer is het tijd voor school? Wanneer is 
het tijd voor ontspanning? Wat doen we als gezin gezamenlijk? 

 
2. Offline tijd  
In dit filmpje worden goed de effecten van bewegen op de hersenen uitgelegd. Helemaal nu 
ook alle sportverenigingen dicht zijn, zorg voor blokjes beweging! Stimuleer uw kinderen om 
naar buiten te gaan. Doe samen de oefeningen die onze docenten Lichamelijke Opvoeding 
aanleveren! 
 
4. Focus  
Het is onmogelijk geconcentreerd te blijven als je de hele dag aan het leren bent, bouw korte 
blokken van productiviteit in. Beter 4x een half uur dan 1x tweeënhalf uur. Zorg als het kan 
voor een goede werkplek zonder afleiding. Want echt, we zijn niet zo goed in multitasken. 

1 Voor de leesbaarheid wordt er ‘ouders’ geschreven, maar u kunt bijvoorbeeld ook ‘ouder’ of 
‘‘verzorger(s)’ lezen.  

https://www.youtube.com/watch?v=OcuJDKNyllg
https://npofocus.nl/artikel/7554/kunnen-we-multitasken


5. Online zijn  
Kinderen zijn sociale dieren. Dat missen ze nu… gun ze hun online activiteiten, maar het is 
wel verstandig hier afspraken over te maken. 
 
6. Studietips 
U bent niet de lesgever, maar u kunt natuurlijk ook ondersteunen met een aantal studietips. 
Deze zijn gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten uit de cognitieve psychologie. Deze 
posters hangen ook in de personeelskamer van De Stedelijke Mavo.  
 

● Leer met concrete voorbeelden: bedenk zelf voorbeelden bij wat je leert. Dat helpt 
het geleerde te onthouden. U kunt daar dus prima naar vragen: “Kun je daar zelf een 
voorbeeld bij verzinnen?” “En waarom is dat een goed voorbeeld?” 
 

● Combineer woord en beeld: zoek in het studiemateriaal naar beelden en vergelijk ze 
met wat er geschreven staat. Probeer beelden te bedenken bij wat je leert. Als u 
meekijkt kunt u bijvoorbeeld vragen: “Wat gebeurt er op dat plaatje?” “Waarom is dat 
een belangrijke afbeelding?” 
 

● Wissel onderwerpen af. Vier uur achter elkaar hetzelfde bestuderen? Niet handig!  
 

● Toets jezelf. Bedenk zelf toetsvragen over de stof. Maak op een later moment die 
vragen en controleer jezelf. Dat dwingt je om het geleerde nog een keer op te halen 
uit je geheugen en daardoor leer je beter! U kunt daarin ondersteunen door samen 
‘flashcards’ te maken bijvoorbeeld.  

 
7. Korte lijntjes 
We hebben u de laatste dagen veel nieuwe informatie gestuurd. Het is voor iedereen 
wennen. Onze docenten hebben de focus nu echt op het primaire proces: het vormgeven 
van een - voor ons - compleet nieuwe vorm van onderwijs. We kunnen ons goed voorstellen 
dat u allerlei vragen heeft op dit moment, maar wij weten ook nog niet alles. U kunt rustig via 
de mail de mentor benaderen, maar bovenstaande in acht genomen kan het op dit moment 
wat langer duren voordat u daar antwoord op krijgt. We rekenen op uw begrip. 
 
We gaan er samen voor de komende periode! 

https://onderzoekonderwijs.net/2016/09/06/de-nederlandse-versies-van-de-studieposters-van-the-learning-scientists/
https://onderzoekonderwijs.net/2016/09/06/de-nederlandse-versies-van-de-studieposters-van-the-learning-scientists/
https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/leren/leren-met-flashcards

