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Om eerst over na te denken … 
 

Op dit ogenblik leveren directies en schoolteams grote inspanningen om alle leerlingen, ondanks de coronacrisis, maximaal te blijven begeleiden, op te volgen en te 
ondersteunen. Bij de start van de crisis organiseerden we een bevraging georganiseerd om zicht te krijgen op de noden van de scholen(groepen).  Onder andere de 
volgende vragen werden gesteld: 

 Tegen welke uitdagingen lopen scholen aan (streven naar gelijke kansen, differentiatie, …) en hoe proberen ze daar vandaag een antwoord op te bieden? 
 Welke vragen heeft men over de zgn. post –coronaperiode (wat met de impact van het wegvallen van …, wat indien niet alle leerdoelen behaald zijn…)? 

Op basis van o.a. de antwoorden op die vragen werd dit servicedocument ontwikkeld.  

De doelgroep zijn de scholen gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Wanneer we gebruik maken van het begrip leerplandoelen dan verstaan we daaronder voor het 
buitengewoon basisonderwijs telkens ontwikkelingsdoelen/schooleigen doelenkader. 

Aangezien er op dit ogenblik nog geen definitieve beslissing is omtrent het heropstarten van de onderwijsinstellingen, werden bij de opmaak van het document twee 
mogelijke scenario’s uitgewerkt: nl. ontwikkeling stimuleren… 

 “tijdens de opschorting van de lessen”  
 “bij de heropstart van de lessen” 

Voor de uitrol van beide scenario’s werd gebruik gemaakt van het R-OK (Referentiekader OnderwijsKwaliteit) als richtinggevend kader.  

Om alles zo overzichtelijk en logisch mogelijk te ordenen wordt het R-OK–wijssjabloon gebruikt. En aangezien “ontwikkeling van de lerenden” de belangrijkste uitdaging 
is/blijft, wordt gefocust op het concretiseren van de kwaliteitsverwachtingen in de ‘groene zone’ van het R-OK. 

Zijn de andere rubrieken van het R-OK (context en input, resultaten en effecten, kwaliteitsontwikkeling en beleid) dan minder belangrijk? Integendeel, maar voor die 
rubrieken werden de afgelopen dagen reeds handleidingen, leidraden, documenten,…ontwikkeld en/of het concretiseren van de kwaliteitsverwachtingen voor die 
rubrieken zit vervat in het werken aan de verwachtingen in “ontwikkeling stimuleren”. 

De kwaliteitsverwachtingen bij “resultaten en effecten” zijn daarenboven, ook in deze crisisperiode, richtinggevend bij het vooropstellen van doelen. Dat betekent concreet 
dat, ook in crisistijd, de resultaten en effecten zoals opgenomen in het R-OK blijven gelden.  

De huidige crisis vraagt natuurlijk om een contextgerichte en realistische kijk op de kwaliteitsverwachtingen bij “resultaten en effecten”.  

We geven ze nogmaals mee: 
 De school bereikt de minimaal gewenste output bij een zo groot mogelijke groep lerenden; 
 De school streeft naar welbevinden en betrokkenheid bij alle lerenden en het schoolteam en naar tevredenheid bij ouders en bij andere relevante partners; 
 De school streeft bij elke lerende naar zoveel mogelijk leerwinst; 



 De school stimuleert de studievoortgang van elke lerende;  
 De school waarborgt de toegang tot onderwijs voor elke lerende; 
 De school streeft naar effecten op langere termijn bij alle lerenden. 

 
Wat de rubriek “kwaliteitsontwikkeling” betreft verwijzen wij naar het document “kwaliteitszorg in coronatijden” https://pro.g-o.be/nieuws/4614 dat eerder door de PBD 

werd verspreid. Het concretiseren van de drie kwaliteitsverwachtingen uit dat onderdeel van het R-OK kunnen op basis van de aangereikte vragenlijst(en) onderzocht 

worden. Na analyse van de antwoorden kan elke instelling vast en zeker de noodzakelijke stappen zetten om goede praktijkvoorbeelden te verankeren, aanpassingen te 

doen, bij te sturen waar nodig, … Kortom, de PDCA – cirkel blijft de leidraad bij het onderzoeken en bijsturen van de kwaliteit. 

En uiteraard is in deze crisistijd het aspect “beleid” van cruciaal belang. In dit document echter opteren wij er voor om heel erg gericht te focussen op wat er de komende 
dagen en weken, in om het even welk scenario, op niveau van de lerende (het kind, de jongere, …) essentieel is om de ontwikkeling te blijven garanderen. Het spreekt voor 
zich dat sterk leiderschap een basisvoorwaarde is om dat proces te faciliteren. Het zou ons echter te ver leiden indien wij, met focus op de crisis,  alle aspecten van 
leiderschap en de daaraan gekoppelde kwaliteitsverwachtingen zouden toelichten. In deze focussen wij daarom vooral op het onderwijskundig beleid. Als mogelijke 
leidraad verwijzen wij naar de waaier “Leiderschap in het GO!”. De volgende leiderschapspraktijken zijn ook in deze crisisperiode van groot belang: 

 De schoolleider schept hoge verwachtingen; 
 De schoolleiding onderzoekt en monitort met het schoolteam systematisch de kwaliteit van het onderwijs en stuurt deze bij; 
 De schoolleiding brengt het schoolteam op de hoogte van onderwijskundige vernieuwingen en gaat daarvoor in dialoog; 
 De schoolleiding ondersteunt en begeleidt het schoolteam om kritisch te reflecteren op hun onderwijsleerpraktijk en deze bij te sturen. 

  
Wij zijn er zeker van dat, ook in deze crisistijd, elke schoolleider en elk beleidsteam voldoende “invulling” geeft aan de hierboven vermelde leiderschapspraktijken.  

Nog dit … 
Wellicht zal ook dit document leiden tot een zeer breed en divers gamma aan acties en  initiatieven. Het is onbegonnen werk om alle mogelijke acties en initiatieven op te 
nemen in het document.  

Graag geven we nog enkele mogelijke successleutels mee:  

 Deel jullie succeservaringen met collega’s binnen de eigen scholengroep, scholengemeenschap, school, … met collega’s van andere centra, scholen, 
scholengroepen, … 

 Niet alles hoeft op papier te staan. Beperk planlast en zet maximaal in op de essentie van het lesgeven.  
 Eens de prioritaire lesdoelen bepaald zijn, is goede instructie cruciaal. 
 Bespreek je acties ook met je SPOC. Vraag indien nodig om ondersteuning, begeleiding, … 
 Word niet moedeloos wanneer blijkt dat (een aantal) zaken (nog) niet lopen zoals je had verwacht. Deze crisis is voor iedereen “nog nooit gezien”. Ga ervan uit dat 

de werkpunten ook uitdagingen zijn die leiden tot oplossingen op lange termijn. 
 Werk zoveel mogelijk samen 
 En vergeet vooral ook niet om goed voor jezelf en voor elkaar te zorgen. 

 

https://pro.g-o.be/nieuws/4614


 
Leeswijzer  
 

Dit servicedocument is opgebouwd volgens het R-OK-wijs- sjabloon. Dit document is echter geen kopie van de R-OK–wijstool. De belangrijkste kwaliteitsverwachtingen 
werden geselecteerd en geformuleerd als (belangrijke) principes. 

We gebruiken systematisch het begrip leerlingen, we omvatten daarmee zowel kleuters als lagere school kinderen. 

Bij elk van de principes wordt in de linker kolom een toelichting gegeven in de vorm van tips, adviezen, … 

In de rechterkolom worden bij elk van de principes goede praktijkvoorbeelden en inspiratiebronnen (visieteksten, standpunten, kijkwijzers, webpagina’s, …) weergegeven. 
Vaak gebeurt dat onder de vorm van een link naar de website ‘digitaliseer je les’, soms verwijzen we naar een bijlage. Die bijlage is aangegeven in rode letters en je vindt de 
bijlagen in de map op smartschool. 

Het document is niet af. Integendeel, dit document zal de komende dagen en weken nog verder worden aangevuld en aangepast aan de richtlijnen van de overheid en aan 
de omstandigheden.  

We leveren naast een pdf-versie ook bewust een word-versie mee. Scholen of scholengroepen kunnen hier zelfstandig verder mee aan de slag. 

Dit ondersteuningsaanbod werd op zeer korte termijn opgesteld op basis van de vele vragen en verzuchtingen uit de scholengroepen . PBD-GO! is heel erg benieuwd naar 
alle mogelijke initiatieven die, op basis van deze leidraad, worden ontwikkeld en uiteraard is ook alle feedback op de leidraad zelf heel erg welkom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ontwikkeling stimuleren 

Doelen Begeleiding 
D1 Het schoolteam realiseert doelgericht een brede en harmonische 

vorming die betekenisvol is. 
B1 Het schoolteam geeft de begeleiding vorm vanuit een gedragen visie en 

systematiek en volgt de effecten van de begeleiding op. 

D2 Het schoolteam hanteert doelen die sporen met het gevalideerd 
doelenkader en zorgt voor samenhang tussen de doelen. 

B2 Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van leren en studeren, 
onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren als preventieve 
gezondheidszorg.. 

D3 Het schoolteam hanteert uitdagende en haalbare doelen. B3 Het schoolteam biedt elke lerende een passende begeleiding met het oog op 
gelijke onderwijskansen 

D4 Het schoolteam expliciteert de doelen en de beoordelingscriteria B4 Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de lerende, de 
ouders/thuisomgeving en andere relevante partners.  

Omgeving en leerproces Opvolging 

V1 Het schoolteam en de lerenden creëren samen een positief en 
stimulerend school- en klasklimaat.  

O1 Het schoolteam geeft de lerenden adequate feedback met het oog op de 
voortgang in het leer- en ontwikkelingsproces. 

V2 Het schoolteam en de lerenden gaan positief om met diversiteit. O2 Het schoolteam evalueert op een brede en onderbouwde wijze het 
onderwijsleerproces en het behalen van de doelen. 

V3 De leef-en leeromgeving en de onderwijsorganisatie 
ondersteunen het bereiken van de doelen. 

O3 Het schoolteam stuurt het onderwijsleerproces bij op basis van de feedback- en 
evaluatiegegevens. 

V4 Het schoolteam biedt een passend, actief en samenhangend 
onderwijsaanbod aan. 

O4 Het schoolteam beslist en rapporteert onderbouwd over het behalen van de 
doelen bij de lerende.  

    
 

  



Ontwikkeling stimuleren 
 

Doelen  Omgeving en leerproces  Begeleiding  Opvolging 

 

D1 Het schoolteam realiseert doelgericht een brede en harmonische vorming die betekenisvol is. 

D2 Het schoolteam hanteert doelen die sporen met het gevalideerd doelenkader en zorgt voor samenhang tussen de doelen. 

D3 Het schoolteam hanteert uitdagende en haalbare doelen. 

D4 Het schoolteam expliciteert de doelen en de beoordelingscriteria. 

 

Tijdens de opschorting van de lessen 
Principe : Focus op de essentie en zorg voor samenhang Good practices en inspiratiebronnen (visie, 

standpunten, kijkwijzers, teksten, webpagina’s…) 

 Algemeen 
o De PBD stelt een doelenlijst ter beschikking met doelen die geschikt zijn voor verdieping 
o Focus voor het eerste leerjaar vooral op lezen en de basisleerstof wiskunde.  
o Focus voor de andere leerjaren op de leerplandoelen waar jij, als leerkracht voor verantwoordelijk 

bent.. Concreet betekent dit: focus op de ‘vette kruisjes’ in het leerplan. Welke doelen krijg je dit 

schooljaar nog gerealiseerd? Overleg met je collega’s omtrent de doelen die jij niet kan realiseren 

zodat zij die volgend schooljaar (kunnen) meenemen in hun aanbod. 

o Focus voor het zesde leerjaar op de essentiële leerstof die nog behandeld moet worden om een vlotte 

overstap te kunnen maken naar het secundair onderwijs. Overleg daarover met je collega’s uit SO 

 

 Geef de leerlingen uitdagende en betekenisvolle DOE-opdrachten.  
Laat je daarbij inspireren door de leerplannen MUVO/LO/WO/techniek. Vraag aan leerlingen om bv. van 
het proces en/of het eindresultaat een foto of filmpje te maken en dat te delen in ‘de digitale ‘klas’. 
 

 Activeer doelen over de leergebieden heen  

o Het leerplan Nederlands leent zich hiertoe zeer goed. 

‘Taal heel de dag’ betekent net dat je doelen van taal geïntegreerd behandelt. De taalposters  

mondelinge taalvaardigheid en schriftelijke taalvaardigheid (bijlage) geven je in een oogopslag een 

overzicht van de clusterdoelen van Nederlands.  

Servicedocumenten: 
 

 Doelenset bao ter verdieping tijdens 
opschorting van de lessen 
https://pro.g-o.be/nieuws/4587 

 

 GO! wiskunde 
https://sites.google.com/view/wiskunde-thuis 

 

 GO! LIST digitaal 
https://sites.google.com/view/digitaliseer-je-
les/list#h.p_xVPac4Z2Dxqb 

 

 
 

 Bijlage -Poster overzicht mondelinge 
taalvaardigheid 

 Bijlage – Poster overzicht schriftelijke 
taalvaardigheid 

 

https://pro.g-o.be/nieuws/4587
https://sites.google.com/view/wiskunde-thuis
https://sites.google.com/view/digitaliseer-je-les/list#h.p_xVPac4Z2Dxqb
https://sites.google.com/view/digitaliseer-je-les/list#h.p_xVPac4Z2Dxqb


o Je kan bv. de leerlingen een muzische opdracht laten maken en hun kunstwerk laten aanprijzen in een 

‘promotie filmpje’. Zo sla je twee vliegen in één klap. Je activeert doelen van Muvo én Nederlands. 

    

Voor scholen buitengewoon onderwijs is de doelenselectie vanuit de klassenraad richtinggevend. Bekijk welke 
doelen binnen de verschillende IHP’s en GHP’s zich het best lenen om aan te bieden tijdens de periode van de 
opschorting van de lessen. Roep, indien nodig, opnieuw online een klassenraad samen. 
 

 

 

Bij de heropstart van de lessen 
Principe: Focus op de essentie en zorg voor samenhang Good practices en inspiratiebronnen (visie, 

standpunten, kijkwijzers, teksten, webpagina’s…) 

De voorbije weken heeft het accent van het aanbod misschien wel eerder sterk gelegen op de leergebieden 

wiskunde en Nederlands.  Wat nu met de doelstellingen van de andere leergebieden? Wat met nieuwe leerstof? 

Wellicht heb je het gevoel dat je in tijdsnood komt.... 

Deze ‘tijdsnood’ valt te relativeren. De ET lager onderwijs moeten pas bereikt worden op het einde van het zesde 

leerjaar. Je kan dus het aanbod spreiden over meerdere leerjaren. Belangrijk hierbij is dat je goed afstemt met je 

collega’s. De rest van het schooljaar kan bovendien alle tijd ingezet worden voor leren. 

Om te kunnen focussen op de essentie is het belangrijk dat je, als leerkracht jouw huidige aanbod  kritisch onder 

de loep neemt.  Hieronder enkele mogelijke successleutels om tijd te kunnen ‘kopen’:  

1. Focus op de essentie  

 Focus op de leerplandoelen waar jij als leerkracht voor verantwoordelijk bent. Concreet betekent dit: 

focus op de ‘vette kruisjes’ in het leerplan. Welke doelen krijg je dit schooljaar nog gerealiseerd als je 

de onderwijstijd efficiënt gebruikt?  

 Overleg met je collega’s omtrent die doelen die jij niet kan realiseren zodat zij die volgend schooljaar 

(kunnen) meenemen in hun aanbod. 

 Gebruik daarvoor het totale leerplan om een overzicht te krijgen van wat er al eerder aan bod kwam 

en later nog aan bod zal komen. Werk dus niet met de ‘doelenlijsten per leerjaar’. 

 

2. Bijzondere aandacht voor K3, L1-2 en L6 

 Zet in K3 in op de vaardigheden die nodig zijn om het eerste leerjaar aan te vangen 

 Focus in de eerste graad op wiskunde en lezen maar vergeet de andere leergebieden niet 

 Zorg ervoor dat de leerlingen van L6 de doelen hebben bereikt die essentieel zijn om de overstap te 

maken naar het secundair onderwijs 

De PBD heeft hiertoe een doelenlijst met essentiële doelen (bijlage) opgesteld 

Servicedocumenten: 
 

 Bijlage - doelenlijst met essentiële doelen 
(deze lijsten worden later nog toegevoegd)  
 

 Standpunt : optimaal gebruik van onderwijstijd 
KO 

https://pro.g-
o.be/blog/Documents/20140122_Standpunt_optimaa
l_gebruik_onderwijstijd_ko_bao.pdf 

 
 

 
Linken 

https://www.klasse.be/218708/wachten-in-de-
kleuterklas/ 
 
https://maximaal-megataal.odisee.be/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/20140122_Standpunt_optimaal_gebruik_onderwijstijd_ko_bao.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/20140122_Standpunt_optimaal_gebruik_onderwijstijd_ko_bao.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/20140122_Standpunt_optimaal_gebruik_onderwijstijd_ko_bao.pdf
https://www.klasse.be/218708/wachten-in-de-kleuterklas/
https://www.klasse.be/218708/wachten-in-de-kleuterklas/
https://maximaal-megataal.odisee.be/


3. Zet in op 100% onderwijstijd.  

 Annuleer meerdaagse activiteiten en schoolfeesten als die geen meerwaarde zijn bij het bereiken van 

de leerdoelen. 

 Reorganiseer je lessenrooster om te kunnen focussen op de essentie 

 Neem geen toetsen meer af maar evalueer op basis van dagelijkse onderwijspraktijk. In de rubriek 

‘opvolging’ krijg je hierover meer informatie. 

 

4. Activeer doelen over de leergebieden heen  

 Het leerplan Nederlands leent zich hiertoe zeer goed. 

‘Taal heel de dag’ betekent net dat je doelen van taal geïntegreerd behandelt. De taalposters  

mondelinge taalvaardigheid en schriftelijke taalvaardigheid (bijlage) geven je in een oogopslag een 

overzicht van de clusterdoelen van Nederlands.  

 Bekijk  met de collega’s levensbeschouwelijke vakken en lichamelijke opvoeding hoe de 

leerplandoelen omtrent ‘sociale vaardigheden’ in hun lessen kunnen geactiveerd worden. In het 

servicedocument ‘sociale vaardigheden’ krijg je een overzicht op de clusterdoelen sociale 

vaardigheden.    

 

5. Less is more 

 “Activeer doelen tijdens hoekenwerk, contractwerk, IZW” 

 Alle werkvormen die je inzet om kinderen tot individueel zelfstandig leren te brengen kan je in functie 

van de focus op de essentie en het zorgen voor samenhang bekijken.  

Hoe kan je via hoekenwerk, IZW, ... leerstof laten inoefenen zodat je instructietijd wint? Vaak wordt 

hoekenwerk of IZW ingevuld door extra leerstof of spelletjes. Gebruik net deze werkvormen om 

nieuwe leerstof binnen de verschillende leergebieden in te oefenen.  

 

Bovenstaande aandachtspunten, doelenlijsten en servicedocumenten kunnen ook nuttig zijn in het Buitengewoon 
Onderwijs met dien verstande dat steeds de link moet worden gemaakt met de doelen die tijdens een vorige 
klassenraad voor een individueel kind en/of voor een (deel)groep werden geselecteerd. “Welke doelen zijn 
noodzakelijk en relevant voor dit kind/deze groep en op welke moeten we dus nog maximaal inzetten?” is hierbij 
de kernvraag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ontwikkeling stimuleren 
    

Doelen  Omgeving en leerproces  Begeleiding  Opvolging 

    

V1 Het schoolteam en de lerenden creëren samen een positief en stimulerend school- en klasklimaat. 

V2 Het schoolteam en de lerenden gaan positief om met diversiteit. 

V3 De leef-en leeromgeving en de onderwijsorganisatie ondersteunen het bereiken van de doelen. 

V4 Het schoolteam biedt een passend, actief en samenhangend onderwijsaanbod aan. 

 

Tijdens de opschorting van de lessen 
Principe 1: Maak verbinding Good practices en inspiratiebronnen (visie, 

standpunten, kijkwijzers, teksten, webpagina’s…) 

Investeer in een positieve leerkracht-leerlingrelatie  en in een positieve relatie met 
ouders en thuisomgeving  
 
Tijdens het afstandsleren is het belangrijk op regelmatige basis in contact te blijven met de leerlingen en hun 
ouders. Wellicht heb je zicht op het kanaal waarmee je ouders en leerlingen het vlotst kan bereiken. Wat deze ook 
moge zijn (telefoon, smartphone, mail, chat, digitaal platform, dropbox, post,…), blijf deze inzetten om in contact 
te blijven met de leerlingen en hun ouders. Heb aandacht voor de unieke en soms moeilijke, stressvolle situatie 
waarin  leerlingen en ouders zich bevinden, erken deze en bied een luisterend oor. Blijf ook met elkaar als “klas” in 
verbinding.   
 
Zorg ervoor dat je voldoende contact hebt met ALLE leerlingen en houd daarbij  rekening met de behoeften van de 
leerlingen en de ondersteuningsnoden van ouders. Neem dus met sommige leerlingen en ouders méér, langer en 
regelmatiger contact op en bepaal samen met de leerlingen en de ouders wat haalbaar is en welke extra 
ondersteuning de school kan voorzien. 

   

De vragenkaart rond sociaal- emotioneel leren geeft handvaten om met ouders en leerlingen op een 
laagdrempelige manier in gesprek te gaan.  
 
 
 

 
Warme klanken vanuit scholen/scholengroepen: 

 We trachten op regelmatige basis contact te 
houden met de leerlingen via smartschool live 
voor de lagere school en de 
klasblogs/facebookpagina’s in de kleuterschool. 
Leerkrachten filmen zichzelf en vermaken de 
leerlingen  met educatieve spelletjes, verhalen 
voor het slapen gaan,…  

 Elke leerkracht heeft een dagelijks contactuur 
voor vragen. 

 Via de school is er  de mogelijkheid om puzzels, 
gezelschapsspelletjes en boeken te ontlenen 
voor wie dit wenst.  

 De leerkrachten sturen veel doe-opdrachten, 
gelinkt aan de leerlijnen, aan de leerlingen door. 
De leerlingen zijn gemotiveerd en gaan hier heel 
enthousiast mee aan de slag. Communicatie 
verloopt,  wat taken betreft, via facebook. 



Tips  
 

 Breng in kaart welke ouders en leerlingen je bereikt en via welk communicatiekanaal dat dit het beste lukt. 

 Breng de ondersteuningsnoden van ouders en de behoeften van leerlingen in kaart: het 
leerlingvolgsysteem of de individuele handelingsplanning kan een bron van informatie bevatten. 

 Voorzie tijd om de technische installatie samen met gezinnen op te starten. Vaak kennen mensen de 
werking van vb smartschool op een PC, … onvoldoende.  

 Telefoneer/videocall regelmatig met de leerlingen en hun ouders om te kijken hoe het gaat of organiseer 
een chatsessie, videocall. Spreek  vooraf af wanneer en hoe je zal contact opnemen, wanneer je 
bereikbaar bent voor een chatsessie,...  

 Organiseer een webinar, vidocall voor ouders waarbij je hen uitlegt waar ze moeten op letten wanneer 
hun kind leest, welke taalspelletjes ze met de kinderen kunnen spelen. 

 Zet een whatsapp-groepje op met ouders en met leerlingen. 

 De meeste tools kunnen ook op een smartphone gebruikt worden (deze is in de meeste gezinnen wel 
beschikbaar  en gemakkelijker in gebruik) 

 Speel met een deelgroepje of met je hele klas een spel via Microsoft Teams, Messenger, Houseparty,… 

 Organiseer een voorleessessie. 

 Live sessies kunnen meestal opgenomen worden om nadien te delen met afwezige leerlingen 

 Maak een facebookpagina voor je klas (of een klasblog) waarop je kinderen uitdaagt foto’s te posten van 
leuke dingen die ze ervaren hebben, werk met challenges. Verken de mogelijkheden van youtube, tiktok 
en instagram,.  

 Hou de klas op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen in het leven van een klasgenootje bv. geboorte 
broertje of zusje 

 Stuur je leerlingen een ouderwets kaartje. 

 … 
 

 

 Soms is ‘in contact blijven’ het ook even  
‘overnemen’. Een zorgcoördinator ondersteunt 
een ouder in het georganiseerd krijgen van het 
huishouden, het brengen van structuur in de 
chaos,… 

 Brieven aan ouders werden her- en vertaald en 
van picto’s voorzien. 

 
Linken 
https://sites.google.com/view/digitaliseer-je-
les/homepage 
https://www.klasse.be/4546/helpen-bij-huiswerk/ 
https://www.klasse.be/182416/maak-je-digitale-
platform-toegankelijker-voor-ouders/  
https://www.klasse.be/179322/huiswerkpaspoort/ 
 
Digitaal communiceren met ouders  
https://www.go-
ouders.be/sites/default/files/atoms/files/Ouderblik%20D
ig%20comm.pdf  
  
Gesprekken met leerlingen voeren - vragenkaart 

https://www.uitgeverijpica.nl/images/files/SEL/Vragenka
art.sociaal.emotioneel.leren.thuis.pdf 
 
 

Werk verbindend samen met collega’s in functie van de begeleiding van de leerlingen  
 

1. Contact onderhouden met de leerlingen 

De klasleerkracht blijft, ook nu, de eerste verantwoordelijke voor de leerlingen van de klas. Maar ook nu hoef je er 
als leerkracht niet alleen voor te staan. Maak bv. afspraken omtrent: 

 Wie neemt contact op met wie? Wie is het best geplaatst?  

 Wie voelt zich verantwoordelijk voor welke groep leerlingen?  

 Wie heeft de beste relatie met bepaalde ouders en leerlingen?  

 Wat  is de rol van de zorgcoördinator? De psycholoog? De ergotherapeut? De ondersteuner? 

 En welke rol kunnen de LBV-leerkrachten spelen?  

Warme klanken vanuit scholen/scholengroepen: 

 Het communicatieforum op Smartschool staat 
klaar om groepen leerkrachten met elkaar in 
contact te brengen en materiaal te delen.  

 Er worden  frequent goede praktijkvoorbeelden 
tussen leerkrachten uitgewisseld. 

 Er is een schooloverstijgende afspraak om het 
afstandsleren zodanig te organiseren dat 
leerlingen niet overstelpt worden of te weinig 
taken krijgen. 

https://sites.google.com/view/digitaliseer-je-les/homepage
https://sites.google.com/view/digitaliseer-je-les/homepage
https://www.klasse.be/4546/helpen-bij-huiswerk/
https://www.klasse.be/182416/maak-je-digitale-platform-toegankelijker-voor-ouders/
https://www.klasse.be/182416/maak-je-digitale-platform-toegankelijker-voor-ouders/
https://www.klasse.be/179322/huiswerkpaspoort/
https://www.go-ouders.be/sites/default/files/atoms/files/Ouderblik%20Dig%20comm.pdf
https://www.go-ouders.be/sites/default/files/atoms/files/Ouderblik%20Dig%20comm.pdf
https://www.go-ouders.be/sites/default/files/atoms/files/Ouderblik%20Dig%20comm.pdf
https://www.uitgeverijpica.nl/images/files/SEL/Vragenkaart.sociaal.emotioneel.leren.thuis.pdf
https://www.uitgeverijpica.nl/images/files/SEL/Vragenkaart.sociaal.emotioneel.leren.thuis.pdf


 

Belangrijk in deze is dat er wordt gekeken naar wie van het schoolteam het best geplaatst is om contact te 
onderhouden met bepaalde (kwetsbare) leerlingen.   

 
2. Aanbod bespreken met elkaar  

Maak afspraken met de collega’s omtrent:  

 Wanneer geven we taken aan leerlingen?  

 Via welk kanaal communiceren we?  

 Welke structuur heeft je boodschap? 

 Zijn we duidelijk en eenvormig in wat we van leerlingen verwachten? 
 
Het document “Kwaliteitszorg in coronatijden” reikt je hiervoor concrete reflectievragen aan. 
 

 Er is op smartschool een ‘wiki voor lkrn’ gemaakt 
zodat lkrn van elkaar zien wat ze thuis doen. 

 
 
Servicedocument 
Kwaliteitszorg in coronatijden: 
https://pro.g-o.be/nieuws/4614 

 

Principe 2: Zorg voor structuur en begrenzing Good practices en inspiratiebronnen (visie, 
standpunten, kijkwijzers, teksten, webpagina’s…) 

Zorg voor ondersteuning om samen met de leerlingen (en de ouders) een 
gestructureerde werkomgeving te creëren 
 
Breng structuur in het afstandsleren. Dit kan je o.a. doen door:  

 een dag- of weekplan aan de leerlingen te bezorgen. Je vindt een voorbeeld in bijlage dag- en 
weekplanning  

 te communiceren via een herkenbare structuur.  

 Bij kwetsbare groepen vraagt dit extra veel aandacht. Neem telefonisch contact op met de ouders en/of 
leerlingen in het begin van de dag. Overloop samen de dagplanning. Werk hiervoor ook samen met 
collega’s. Ook zorgcoödinator, leerlingenbegeleider, ondersteuner, psycholoog, orthopedagoog, 
ergotherapeut, kinesist, logopedist… spelen hier mee een rol. 
 

Begrens het online leren via het effectief volgen van instructie via de computer. De aanbevelingen van 
pedagogische experten spreken van volgende gemiddelde taakbelasting 

 Kinderen jonger dan 8 jaar: minder dan 1u/ dag instructie via de computer verdeeld over verschillende 
momenten 

 Kinderen tussen 8 en 12 jaar: van 1 tot maximum 2u/ dag 
 Voor oudere kinderen kunnen er meer live sessies aangeboden worden dan voor jongere kinderen.  

 
 
 

Warme klanken vanuit scholen-/scholengroepen 

 Er wordt elke maandag een educatieve 
nieuwsbrief verstuurd waar nu het aspect ‘leren 
leren, plannen,…’ in uitgebreid wordt. 

 
Servicedocument 

 Bijlage: dag- en weekplanning  
 
Linken 
https://www.klasse.be/194076/leerlingen-zelfsturend-
maken-5-stappen/  
 

https://www.klasse.be/8412/structuurkaartjes-
zelfstandig-klaar-school/  
 

https://www.klasse.be/111613/6-leerstrategieen-
leerlingen/   
 

 

https://pro.g-o.be/nieuws/4614
https://www.klasse.be/194076/leerlingen-zelfsturend-maken-5-stappen/
https://www.klasse.be/194076/leerlingen-zelfsturend-maken-5-stappen/
https://www.klasse.be/8412/structuurkaartjes-zelfstandig-klaar-school/
https://www.klasse.be/8412/structuurkaartjes-zelfstandig-klaar-school/
https://www.klasse.be/111613/6-leerstrategieen-leerlingen/
https://www.klasse.be/111613/6-leerstrategieen-leerlingen/


Principe 3: Creëer betrokkenheid  Good practices en inspiratiebronnen (visie, 
standpunten, kijkwijzers, teksten, webpagina’s…) 

Zorg voor een betekenisvol aanbod  
 

Bekijk je digitaal aanbod door een functionele en betekenisvolle bril. 
Geef de leerlingen uitdagende en betekenisvolle DOE-opdrachten.  
Bekijk welke opdrachten je kan koppelen aan de leerplandoelen van WO/MUVO en LO. In de virtuele klassen van 
smartschool vind je heel wat ideeën om WO-doelen op een betekenisvolle manier te activeren. Neem zeker eens 
een kijkje in volgende virtuele ruimtes:  

 PBD GO! cahier historische tijd 

 PBD GO! STEM- BAO 

 PBD GO! Muzische vorming 

 PBD GO! lichamelijke opvoeding  
 
Waarom laat je de leerlingen hun buurt niet verkennen vanuit verschillende WO brillen? De bijlage  ‘ik verken mijn 
buurt met een WO-bril’ (3de graad)  geeft je concrete tips om dit te doen. Uiteraard met toepassing van alle nodige 
voorzorgsmaatregelen! 

Servicedocumenten:  

 Kleuteronderwijs in Corona- tijd 
https://pro.g-o.be/nieuws/4592  

 bijlage  ‘ik verken mijn buurt met een WO-bril’ 
(3de graad) 
 

 
Warme klanken vanuit scholengroepen 

 de leerkrachten LBV hebben de handen in elkaar 
geslagen en zetten  de leerlingen via smartschool 
aan om Elfjes te maken en door te sturen. 
Hiervan wordt telkens een compilatie gemaakt.  

 Kleuters werken met PADLET dat met ouders 
gedeeld wordt. Dit is een digitaal prikbord 
waarop items kunnen gepost worden om de 
verbinding tussen lkr-lln-ouders levend te 
houden. 

 Bijlage Sportuitdaging Telescoop  
 

Linken 
 https://www.klasse.be/216250/maak-een-podcast/  
 

Stimuleer het denkproces van de leerlingen  
Een goede instructie is de sleutel tot leren 
Leerlingen hebben nood aan een lesopbouw die efficiënt (leerlingen leren snel)  en effectief ( leerlingen leren 
goed)  is. Daarmee bereiken de meeste leerlingen de vooropgestelde doelen. Hoe effectiever de instructie, hoe 
meer tijd je wint en hoe sterker je kan inzetten op een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen.  
De aanpak waarvan bewezen is dat ze ‘werkt’ is de instructie via het EDI model. De focus ligt hier op de kwaliteit 
van de instructie en het stimuleren van het denkproces van de leerlingen.   
Deze principes blijven ook nu van kracht.  
 
De bijlage  ‘kwaliteitsvolle instructie in corona-tijd’ helpt je  op weg. 
Je vindt ook veel instructiefilmpjes op internet 
 
 
 

Servicedocumenten:  
 
bijlage  ‘kwaliteitsvolle instructie in corona-tijd’  
 
 
 
 

https://pro.g-o.be/nieuws/4592
https://www.klasse.be/216250/maak-een-podcast/


 
 

Stimuleer de taalvaardigheid van de leerlingen  
 

Hoe moeilijk het soms ook is om sommige leerlingen via afstandsonderwijs te ondersteunen, blijf focussen op het 
stimuleren van de taalvaardigheid van de leerlingen. Trek de kaart van lezen …lezen …en nog eens lezen… 

Via de website GO! LIST digitaal krijg je heel wat tips. 

 

Heb bijzonder veel aandacht voor de anderstalige nieuwkomers. In het materiaal AN in Coronatijd vind je 
inspiratie. 

 

 

Servicedocumenten 
Materiaal AN in Corona-tijd 
https://pro.g-o.be/nieuws/4593 
 
GO! LIST digitaal  
https://sites.google.com/view/digitaliseer-je-
les/list#h.p_xVPac4Z2Dxqb 
 
 
Linken 
https://www.klasse.be/220622/leesbevordering-
leerlingen-warm-maken-boeken/ 
 

https://www.klasse.be/?fwp_zoek=taalontwikkeling%20
ouders&fwp_paged=2  
 

https://www.klasse.be/80190/eerste-hulp-bij-
meertaligheid-3-tips/  
 

https://www.klasse.be/29893/3-bladwijzers-vol-
voorleestips/  
 
 

Bij de heropstart van de lessen 
Principe 1: Maak verbinding Good practices en inspiratiebronnen (visie, 

standpunten, kijkwijzers, teksten, webpagina’s…) 

Investeer in een positieve leerkracht-leerlingrelatie  en in een positief klasklimaat  
 
Trek voldoende tijd uit om terug verbinding te maken met je klasgroep.  De voorbije weken zijn voor de leerlingen 
spannend geweest en alle leerlingen hebben andere ervaringen om te delen.  Luister, observeer, vang signalen 
op,... Je werkt hier meteen ook aan doelen rond sociale vaardigheden (bijlage SOVA-competenties) 
De verschillende contexten van de leerlingen zullen ervoor gezorgd hebben dat alle leerlingen de voorbije periode 
anders beleefd hebben. Heb extra oog voor leerlingen die opgroeien in kwetsbare contexten. 

 
Tips 

Servicedocumenten 
bijlage SOVA-competenties 

https://pro.g-o.be/nieuws/4593
https://sites.google.com/view/digitaliseer-je-les/list#h.p_xVPac4Z2Dxqb
https://sites.google.com/view/digitaliseer-je-les/list#h.p_xVPac4Z2Dxqb
https://www.klasse.be/220622/leesbevordering-leerlingen-warm-maken-boeken/
https://www.klasse.be/220622/leesbevordering-leerlingen-warm-maken-boeken/
https://www.klasse.be/?fwp_zoek=taalontwikkeling%20ouders&fwp_paged=2
https://www.klasse.be/?fwp_zoek=taalontwikkeling%20ouders&fwp_paged=2
https://www.klasse.be/80190/eerste-hulp-bij-meertaligheid-3-tips/
https://www.klasse.be/80190/eerste-hulp-bij-meertaligheid-3-tips/
https://www.klasse.be/29893/3-bladwijzers-vol-voorleestips/
https://www.klasse.be/29893/3-bladwijzers-vol-voorleestips/


 Organiseer een warme ‘welkom terug’ dag op je school/ in je klas voor kinderen en ouders  

 Start de dag met een kringgesprek waar je voldoende stilstaat bij hoe de leerlingen zich voelen en waarbij 
ze hun ervaringen kwijt kunnen. 

 Organiseer activiteiten zodat kinderen de kans krijgen om dit te verwerken en bekijk hoe je hen bij dit 
verwerkingsproces optimaal kan ondersteunen. 

 Investeer in voldoende formele en informele kindgesprekjes met de groep en/of met individuele 
leerlingen.  

 …  

 

Werk verbindend samen met collega’s  
 
Maak voldoende tijd om terug verbinding te maken met je collega’s.  Naast samen leren is ook samen leven in 
onze GO! scholen  belangrijk. Neem tijdens de koffiepauze tijd om écht te luisteren naar elkaars verhalen. Ook al 
ligt er veel werk op de plank, toch gewoon doen! 
Ook in het team kan er sprake zijn van angst en ook aan verlies aan zelfvertrouwen omdat leraren de controle over 
het leren van hun leerlingen verloren hebben. 
 
Tips 

 Schakel de HR- medewerker en vertrouwenspersoon van de scholengroep in voor leraren die het moeilijk 
hebben. 

 Organiseer enkele  dagen voor de heropstart van de school een ijsbrekersmoment voor de leerkrachten.  

 In Zweden hanteert men het begrip ‘Fika’ . Kort gezegd staat ‘Fika’ voor écht even tijd nemen voor elkaar 
tijdens een koffiepauze, om bij te kletsen … om écht contact te maken… 

 … 
 

 

Investeer in een positieve relatie met ouders en thuisomgeving  
 
Ook voor ouders was de voorbije periode uitdagend. Wellicht hebben ook zij nood om hun verhaal te kunnen 
doen. Besteed hier voldoende aandacht aan.  
Ze zijn een zeer waardevolle partner om feedback te geven op hoe ze het afstandsleren ervaren hebben. Dit kan 
via informele en formele gesprekmomenten. 
Er zijn misschien wel ouders die effectief nog een handje willen toesteken op de klasvloer. De ouders hebben de 
voorbije periode hun leerlingen van thuis uit sterk begeleid. Misschien zijn er ouders bereid om, als 
onderwijsassistent en op vrijwillige basis, in de klas mee te ondersteunen? Het is essentieel dat de leerkracht de 
regie in handen houdt, maar alle hulp is wellicht welkom. Hoe meer handen ter ondersteuning, hoe meer jij als 
leerkracht je focus kan leggen op ( kwetsbare) leerlingen die jouw ondersteuning sterk nodig hebben. 
 

Linken 
https://www.klasse.be/154915/3-alternatieven-voor-
het-klassieke-oudercontact/ 
 
https://www.klasse.be/134979/hoe-bouw-je-rijke-
relatie-met-ouders/ 
 
https://www.klasse.be/39329/anders-kijken-naar-
kansarme-ouders/ 
 

https://www.klasse.be/154915/3-alternatieven-voor-het-klassieke-oudercontact/
https://www.klasse.be/154915/3-alternatieven-voor-het-klassieke-oudercontact/
https://www.klasse.be/134979/hoe-bouw-je-rijke-relatie-met-ouders/
https://www.klasse.be/134979/hoe-bouw-je-rijke-relatie-met-ouders/
https://www.klasse.be/39329/anders-kijken-naar-kansarme-ouders/
https://www.klasse.be/39329/anders-kijken-naar-kansarme-ouders/


Tips 

 Organiseer een ‘omgekeerd’ oudercontact’. Hier vertellen ouders aan de leerkrachten hoe de voorbije 

weken verlopen zijn. 

 Voer informele gesprekken met ouders aan de schoolpoort, vooral met de ouders van kinderen die je de 

voorbije periode minder goed kon bereiken. 

 … 

 
 

Principe 2: Zorg voor structuur en begrenzing Good practices en inspiratiebronnen (visie, 
standpunten, kijkwijzers, teksten, webpagina’s…) 

Zorg samen met de leerlingen voor een ordelijk klimaat en een doelmatig 
klasmanagement  
 
De komende periode zal het erop aankomen om de onderwijstijd zo efficiënt mogelijk in te zetten en te focussen 
op de essentie. Onder ‘ik creëer betrokkenheid’ vind je hierrond meer suggesties maar je komt al ver  als je 
aandacht hebt voor een doelmatig klasmanagement. Hoe slimmer je organiseert...hoe meer tijd je wint... 
In de DOKK tool bij de kijkwijzers ‘organisatorische competenties’ vind je heel wat suggesties.  
 

Servicedocumenten 

 https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOKK-
tool%20BaO.pdf 

Principe 3: Creëer betrokkenheid  Good practices en inspiratiebronnen (visie, 
standpunten, kijkwijzers, teksten, webpagina’s…) 

Zorg voor een betekenisvol aanbod  
 
Bekijk je aanbod door een functionele bril. Kijk naar het klas- en schoolleven de komende periode. Welke feesten 

liggen er bijvoorbeeld sowieso nog in het verschiet? Benut deze momenten om hier krachtige leermomenten van 

te maken en doelen te activeren. Zo benut je de tijd efficiënt. 

Neem ook een kijkje onder de rubriek doelen in dit document. 

 
 

 

Stimuleer het denkproces van de leerlingen  
 

Zet vooral in op goede instructie 
Leerlingen hebben nood aan een lesopbouw die efficiënt (leerlingen leren snel)  en effectief ( leerlingen leren 
goed)  is. Daarmee bereiken de meeste leerlingen de vooropgestelde doelen. Hoe effectiever de instructie, hoe 
meer tijd je wint en hoe sterker je kan inzetten op een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen.  

Servicedocumenten 
bijlage - Een EDI-les ontwerpen in corona-tijden 
bijlage - EDI-cirkel 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOKK-tool%20BaO.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/DOKK-tool%20BaO.pdf


De aanpak waarvan bewezen is dat ze ‘werkt’ is de instructie via het EDI model. De focus ligt hier op de kwaliteit 
van de instructie en het stimuleren van het denkproces van de leerlingen.  Je vindt meer informatie in de bijlage 
– een EDI-les ontwerpen in coronatijden en een schematisch overzicht in de bijlage – EDI-cirkel 
 
 

Stimuleer de taalvaardigheid van de leerlingen  
 
AN en NT2 leerlingen hebben de voorbije periode mogelijks geen of weinig Nederlands gesproken. Zij verdienen 
extra aandacht bij de heropstart van de school. Zet extra in op het stimuleren van de taalvaardigheid door:  

 de principes van taalvaardigheidsonderwijs structureel in alle activiteiten/lessen in te bouwen.  

 de taalontwikkeling van de leerlingen te bevorderen door een aangepast en uitdagend taalaanbod, door 

voldoende taal(productie)ruimte en taal-stimulerende feedback te voorzien,… 

 te werken aan systematische woordenschatopbouw  

 je routines taal-rijk te maken. 

 

De bijlage bureausticker interactief taalonderwijs kan je daarbij helpen.  
Wellicht doe je spontaan al heel wat zaken die goed zijn voor de taalontwikkeling van je leerlingen. Duid aan waar 
je, als leerkracht, nog meer accent op kan leggen. Dit is jouw persoonlijke focus. Je kan de poster als bureausticker 
gebruiken, als ‘kind reminder’ voor jezelf.  
 

 

 

Servicedocumenten  
bijlage bureausticker interactief taalonderwijs  
 
Linken: 
Tips voor een rijke taalomgeving bij kleuters: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1969&

v=wsfxuU_VKqw&feature=emb_logo 

https://www.klasse.be/80190/eerste-hulp-bij-

meertaligheid-3-tips/ 

https://www.klasse.be/182668/taalontwikkelend-

lesgeven-open-de-poort-naar-taal/ 

https://www.klasse.be/218708/wachten-in-de-
kleuterklas/ 
https://maximaal-megataal.odisee.be/ 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1969&v=wsfxuU_VKqw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1969&v=wsfxuU_VKqw&feature=emb_logo
https://www.klasse.be/80190/eerste-hulp-bij-meertaligheid-3-tips/
https://www.klasse.be/80190/eerste-hulp-bij-meertaligheid-3-tips/
https://www.klasse.be/182668/taalontwikkelend-lesgeven-open-de-poort-naar-taal/
https://www.klasse.be/182668/taalontwikkelend-lesgeven-open-de-poort-naar-taal/
https://www.klasse.be/218708/wachten-in-de-kleuterklas/
https://www.klasse.be/218708/wachten-in-de-kleuterklas/
https://maximaal-megataal.odisee.be/


 

Ontwikkeling stimuleren 
    

Doelen  Omgeving en leerproces  Begeleiding  Opvolging 

    

B1 Het schoolteam geeft de begeleiding vorm vanuit een gedragen visie en systematiek en volgt de effecten van de begeleiding op. 

B2 Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren als preventieve 
gezondheidszorg. 

B3 Het schoolteam biedt elke lerende een passende begeleiding met het oog op gelijke onderwijskansen. 

B4 Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de lerende, de ouders/thuisomgeving en andere relevante partners. 

 

Tijdens de opschorting van de lessen 
Principe: Geef leerlingen (en ouders) een passende begeleiding met het oog op gelijke 
onderwijskansen 

Good practices en inspiratiebronnen (visie, 
standpunten, kijkwijzers, teksten, webpagina’s…) 

.   

Tijdens het onderwijs op afstand blijven de principes van een krachtige leerlingenbegeleiding van kracht. 

Het zorgcontinuüm/proces van handelingsplanning en de hieraan verbonden rollen en opdrachten blijven 
belangrijk.  

Concreet betekent dat: 

1. Brede basiszorg 
De leerkracht is en blijft de eerste verantwoordelijke voor de leerlingen. Hij/zij heeft de regie in handen. 
Het is raadzaam om van je klas een groepsoverzicht te maken waardoor je een goed zicht hebt op waar je 
leerlingen mee bezig zijn en waar hun behoeften en die van hun thuisomgeving zich situeren. Ook externe 
partners die in niet-coroanatijden betrokken zijn bij de lerende en zijn/haar thuisomgeving worden niet 
vergeten (bv. revalidatie, brugfiguren, schoolopbouwwerk, gemeentelijke instanties) 
 

2. Verhoogde zorg 
Bespreek samen met je zorgcoödinator/leerlingenbegeleider/psycholoog, orthopedagoog,… de 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en hun thuisomgeving waar jij je zorgen over maakt. Het is 
slim om in dit zorgoverleg ook structuur aan te brengen. Wanneer communiceren jullie met elkaar? Via 
welke weg? … 

  
Warme klanken vanuit scholen-/scholengroepen:  
 

 het volledig schoolteam houdt de contacten en 
de korte inhoud ervan bij op het LVS, centraal 
houdt het beleidsteam een overzicht bij van de 
contacten met de leerlingen en hun ouders – dit 
om er zeker van te zijn dat er geen leerlingen uit 
de boot vallen.   

 Thuisbegeleiding en de klasleerkracht hebben nu 
een goed contact met mama. Deze kindjes 
mogen extra naar het internaat  komen om 
mama te ondersteunen. 
Onze  ’zorggezinnen’ worden goed opgevolgd 
door het zorgteam. 



Voor de coördinatie van dit zorgoverleg kan er naar de zorgcoördinator gekeken worden. Ook in niet-
Coronatijden neemt de zoco/ortho/psycho deze rol op en dat hoeft nu niet anders te zijn. 
De kwaliteitscriteria van een goed zorgoverleg blijven van kracht. Maak op het einde van elk overleg 
duidelijke afspraken over de opvolging van de leerling. Wie gaat wat doen? Hoe zal dat gebeuren?... 
 

3. Uitbreiding van de zorg 
Voor de begeleiding van sommige leerlingen zal je sterk verbindend moeten samenwerken met andere 
partners. Betrek voor deze leerlingen het CLB  en de ondersteuningsteams. Organiseer een MDO/KR dat 
uitmondt in een sterk plan voor deze leerlingen en hun thuisomgeving. Voor de coördinatie van deze 
gesprekken kijken we ook weer naar de zoco/ortho/psycho van de school. Denk samen verder na hoe je 
voor kinderen uit kwetsbare opvoedingscontexten verbindend kan samenwerken tussen onderwijs, welzijn 
en CLB. 

 
 

 We hebben veel energie gestoken in het 
bereiken van onze anderstaligen. Leerkrachten 
deden huisbezoeken bij vluchtelingen.  

 Bij moeilijke contacten met ouders schakelden 
we het OCMW, Kind en gezin medewerkers,… in. 

 Contacten met ouders en leerlingen via mail, 
smartschool, facebook, telefoon, papieren 
materiaal,… worden gemonitord door onze zoco. 

 
Linken 
https://www.klasse.be/220246/afstandsonderwijs-
kwetsbare-leerlingen/ 

 

Bij de heropstart van de lessen 
Principe : Geef leerlingen een passende begeleiding met het oog op gelijke 
onderwijskansen 

Good practices en inspiratiebronnen (visie, 
standpunten, kijkwijzers, teksten, webpagina’s…) 

Als algemeen principe geldt ook hier dat de meest kwetsbare leerlingen de meeste zorg krijgen. En dat gebeurt 
voor deze groep in eerste instantie door de vertrouwde leerkracht. 
 
Probeer snel een zicht te krijgen op de leerlingen en maak, samen met het zorgteam/zoco,  een plan op maat.  
 
Werk indien nodig tijdelijk met niveaugroepen 
 
Werk samen met collega’ s in co-teaching, zoek extra ‘handen’ in de klas ( vrijwilligers, ondersteuners, zoco, 
zorgleerkrachten,…) om de leerlingen zo goed als mogelijk te begeleiden. Soms kan het zijn dat een teamlid bv. 
tijdelijk een andere rol  opneemt. Bv. de zoco die fulltime ondersteunt in de klassen. 
 
Durf ook bovenschools creatief te denken. Welke scholen hebben de meeste handen nodig? Hoe kunnen 
zorgleerkrachten in andere scholen een rol spelen? Bekijk waar de nood het hoogst is en reorganiseer je op basis 
van die  noden. 
 

 
  
 
 

 

  

https://www.klasse.be/220246/afstandsonderwijs-kwetsbare-leerlingen/
https://www.klasse.be/220246/afstandsonderwijs-kwetsbare-leerlingen/


 

Ontwikkeling stimuleren 
    

Doelen  Omgeving en leerproces  Begeleiding  Opvolging 

    

O1 Het schoolteam geeft de lerenden adequate feedback met het oog op de voortgang in het leer- en ontwikkelingsproces.  

O2 Het schoolteam evalueert op een brede en onderbouwde wijze het onderwijsleerproces en het behalen van de doelen. 

O3 Het schoolteam stuurt het onderwijsleerproces bij op basis van de feedback- en evaluatiegegevens. 

O4 Het schoolteam beslist en rapporteert onderbouwd over het behalen van de doelen bij de lerende. 

 

Tijdens de opschorting van de lessen 
Principe: Een goed zicht hebben op de ontwikkeling van alle leerlingen   Good practices en inspiratiebronnen (visie, 

standpunten, kijkwijzers, teksten, webpagina’s…) 

Een goed beeld hebben van wat de leerlingen al kennen en kunnen en op de omgeving waarin de 
ontwikkeling plaatsvindt 
 
Blijf  tijdens het afstandsonderwijs de leerlingen en hun thuisomgeving goed opvolgen. 

 Wie is er aan de slag met de opdrachten? 

 Wat loopt goed? Waar loop je tegenaan? 

 Welke zijn binnen de thuisomgeving de belemmerende en stimulerende factoren 

 
Er zijn verschillende manieren om dat te doen: via algemene bevragingen, m.b.v. feedback op een opdracht die je 
geeft. In sommige gevallen zal je de leerlingen telefonisch moeten contacteren. Het gaat er in elk geval om een 
goed zicht te blijven houden op waar je leerlingen mee bezig zijn, de vinger aan de pols te houden en 
vooral…zorgen dat je in verbinding blijft met alle leerlingen. 
 
 
 
 
 

 



Weten wat leerlingen helpt bij hun leerproces en feedback en reflectie hanteren om het leer- en 
ontwikkelingsproces te bevorderen en de eigen werking bij te sturen  

 
Blijf ook in de ‘digitale’ wereld groeifeedback geven aan je leerlingen op de taak maar zeker ook op het proces. Hou 
er rekening mee dat het voor sommige leerlingen niet evident is om de opdracht tot een goed einde te brengen in 
combinatie met de ICT-vaardigheden.  Principes van goede feedback blijven:  

 feedback  geven op de taak en de aanpak van de taak, de inspanning 

 feedback  geven die zo concreet mogelijk is en afgestemd is op de vooropgestelde doelstelling 

 

Vraag ook feedback over wat je zelf nog beter kan doen als leerkracht. Ook voor jou is het wellicht zoeken en 
leerlingen en ouders zijn in dit verband waardevolle partners. 

 

Warm klanken vanuit scholen-/scholengroepen:  

 We enthousiasmeren en motiveren tijdens  de 
contacten. Leerlingen sturen trots filmpjes door – 
ouders contacteren ons om aan te geven dat de 
opdrachten gemaakt werden. 

 De school deed een bevraging bij ouders tijdens 
het weekend over de service verlening van de 
school tijdens de lockdown light: 80% van de 
ouders reageerden zeer positief. 

 
Linken 
https://www.klasse.be/130859/goede-feedback-van-de-
leraar-doet-leerlingen-meer-leren/ 
 
https://www.klasse.be/10498/laat-beoordelen-
leerlingen/  
 

Bij de heropstart van de lessen 
Principe: Een goed zicht hebben op de ontwikkeling van alle leerlingen   Good practices en inspiratiebronnen (visie, 

standpunten, kijkwijzers, teksten, webpagina’s…) 

Een goed beeld hebben van wat de leerlingen al kennen en kunnen  
 
Rond dit item werkt de overheid momenteel aan een ‘crisis-decreet’ – zodra we daar de grote lijnen van kennen, 
vullen we deze subrubriek aan. 
 
Bij de heropstart van de lessen is het belangrijk om snel een zicht te krijgen op de situatie van elke leerling.  
We focussen hierbij op L1-2 en L6. De PBD zal voorzien in toetsen om snel in kaart te brengen waar leerlingen 
staan ten aanzien van de essentiële doelen. 
  
In de  resterende  onderwijstijd ligt de focus op het aanleren en inoefenen van kennis en vaardigheden. 
We pleiten er dan ook voor om: 

 Geen toetsen met punten af te nemen, maar via de observatie van dagelijks werk, te bepalen of doelen 
voldoende bereikt zijn. 

 
We verwijzen hier ook graag naar het standpunt ‘toetsperiodes in het lager onderwijs’ en adviseren ook in de 
derde graad van het lager onderwijs het standpunt voor kinderen tot en met de tweede graad te respecteren:  

 
 

https://www.klasse.be/130859/goede-feedback-van-de-leraar-doet-leerlingen-meer-leren/
https://www.klasse.be/130859/goede-feedback-van-de-leraar-doet-leerlingen-meer-leren/
https://www.klasse.be/10498/laat-beoordelen-leerlingen/
https://www.klasse.be/10498/laat-beoordelen-leerlingen/


Voor kinderen tot en met de tweede graad van het basisonderwijs biedt het evalueren van alle leergebieden in één 
toetsenperiode weinig meerwaarde noch voor leerlingen noch voor de leerkrachten. Het gevaar van leren-voor-de-test is hoog 
en bijgevolg kunnen we ons ook vragen stellen over de duurzaamheid van het geleerde. De toetsen bieden slechts een 
momentopname binnen een specifieke toetssituatie. Om het leerproces en de ontwikkeling goed te kunnen begeleiden moet er 
breed en permanent geëvalueerd worden. 
 

Weten wat leerlingen helpt bij hun leerproces en feedback en reflectie hanteren om het leer- en 
ontwikkelingsproces te bevorderen en de eigen werking bij te sturen  

 

Naast het evalueren van opdrachten kan je ook met de leerlingen reflecteren op wat zij nodig hebben. Je kan dit 
doen door een leerlingenlogboekje te gebruiken, door met enquêtes te werken voor, reflectiekaarten over 
opdrachten te geven enz. (zie de bijlagen voor inspiratie) 
 
Je kan extra aandacht aan feedback en reflectie in je klaspraktijk besteden door: 

 leerlingen de kans te geven om hun leren/werk individueel of in samenwerking met andere leerlingen te 
verbeteren zodat controleren en bijsturen een vaste activiteit wordt 

 feedback te geven op de taak en de aanpak van de taak, de inspanning 

 feedback te geven die zo concreet mogelijk is en afgestemd is op de vooropgestelde doelstelling 
 

Voorbeelden 

 bijlage Leerlogboek 

 bijlage Leerling- enquête 

 bijlage Je mening over een opdracht 

 bijlage Je gevoelens over een opdracht 
Bron: leren zichtbaar maken met formatieve assessment, praktijkboek 
van Shirley Clarke 

 
 

Communiceer transparant over de voortgang van het leer- en ontwikkelingsproces met ouders  
 
De voorbije periode heb je niet veel gegevens kunnen verzamelen over de prestaties van leerlingen. Dit neemt 
echter niet weg dat het voor leerlingen en ouders wel belangrijk is om het schooljaar af te sluiten met een rapport. 
De focus van dit rapport zal dan eerder liggen op het afronden van het schooljaar in plaats van op het afronden 
van een bepaalde periode. Besteed hierbij de nodige aandacht aan de leerlingen van het zesde leerjaar. Zij 
verlaten de school en het is prettig als zij het einde van hun lagere schoolperiode ‘mooi’ kunnen afsluiten. 
Het is goed dat je ook nu waardevolle informatie meegeeft voor het vervolgonderwijs. 

 

 

 

 


