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Een veilig en warm ‘welkom terug op school’ voor AN 

 
Inleiding 

Deze crisisperiode, met zijn steeds veranderende richtlijnen, is voor iedereen verwarrend. Ook voor 
anderstalige nieuwkomers en hun familie. Ondanks dat we er met zijn allen sterk op inzetten om iedereen 
zo goed mogelijk te informeren, bereikt toch niet alle info elk nieuwkomersgezin. Daarbovenop komt 
mogelijk nog informatie vanuit het land van herkomst, die soms kan verschillen van de richtlijnen in België, 
wat voor nog meer verwarring kan zorgen. 

Daarom is het aangewezen om als school duidelijk te communiceren over organisatie, afspraken en 

verwachtingen. Specifiek naar anderstalige nieuwkomers en hun ouders toe is het raadzaam de 

communicatie te voorzien van visuele ondersteuning.  

Daarnaast moet het voor de kinderen een feest zijn om terug naar school te kunnen gaan! Ze kijken er al 
wekenlang naar uit om hun klasgenootjes en hun leerkrachten terug te zien. Voor sommige kinderen kan 
het een verademing zijn om even weg te zijn van de mogelijke spanningen die thuis heersen. Andere 
kinderen gaan ervan genieten om op school rust te vinden om te kunnen leren én de geruststelling te 

ervaren van de nabijheid van de leerkracht. Het welbevinden van onze leerlingen moet de nodige 

aandacht krijgen. 

Dit document vormt een specifieke aanvulling op de EHBO-kit ‘M&M, ik en de ander, ik en de groep, ik en 
de samenleving’ 

In dit document vertrekken we vanuit de vraag ‘Wat heeft een anderstalige nieuwkomer (en zijn ouders1) 
nodig bij de heropstart van de school?’. We bundelden enkele aandachtspunten en tips. 

Een veranderde schoolomgeving  

De kinderen kijken ernaar uit om weer naar school te gaan. Alleen zal de school niet georganiseerd worden 
zoals ze gewend waren. De kinderen zullen geconfronteerd worden met mondmaskers, gezichtsschermen, 
handschoenen, plexiglas-schermen, afstand moet bewaard worden en handen moeten regelmatig 
gewassen worden volgens de voorschriften. Het feit dat de angst voor de ziekte op deze manier erg 
zichtbaar wordt, kan kinderen die de taal nog niet volledig beheersen een gevoel van onveiligheid geven. 
Een knuffel van juf of meester is niet vanzelfsprekend. Als leerkracht moet je je ervan bewust zijn dat je 
mimiek weg valt wanneer je een mondmasker draagt. De kinderen kunnen bijgevolg minder steunen op 
een vriendelijk en geruststellend gezicht. Hieronder geven we tips die deze barrières kunnen verlagen of 
weg nemen. 

                                                            

1 Tips voor ouders: meertalige info over Corona-maatregelen 
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Pedagogische begeleidingsdienst 

https://pro.g-o.be/nieuws/4668
https://pro.g-o.be/nieuws/4668
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info?fbclid=IwAR0mSdStLAQcW_dU8uad92dk1CD54KRH9OyU30gSXmzunt1Dr-WpugAdISw
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Een veilig en warm ‘welkom terug op school’  

 

Anderstalige nieuwkomers een veilig gevoel geven, bereik je door de dingen zo concreet en zichtbaar 
mogelijk te maken. 

Omarmen en de hand reiken mogen we in deze crisisperiode niet letterlijk realiseren. Er zijn andere 
manieren om de kinderen een warm en veilig gevoel te geven. 

KIJK EN VOEL 

 Goed idee:  

 bied alternatieven aan voor gebaren van affectie zoals een knuffel, een high five, … zoals 
die in begroetingsrituelen aan bod kunnen komen (zie bijlage 1 - begroetingsrituelen) 

 geef de kinderen de mogelijkheid om hun gevoel uit te drukken door bv. weer te geven op 
een gevoelsmeter of werk met emotiekaartjes  

 informeer naar de andere gezinsleden en familie en voer daarover een gesprekje, gebruik 
daarbij eventueel foto’s van de familie 

 teken, knutsel en praat met de kinderen over hun belevingen tijdens de quarantaine, maak 
daarbij gebruik van de opdrachten die je eventueel in de pre-teaching aanbood om 
gesprekjes te voeren, zoals bv. het dagboek, zorgenpotje, tekening ‘als de school weer 
open gaat…’ 

 geef positieve feedback op het schoolwerk dat thuis gemaakt werd door bv. een pluim te 
geven 

 lees samen met de kinderen de (meertalige) boekjes over het Coronavirus 

 

 

https://www.lowan.nl/po/nieuws/ondersteuning_ouders_emoties/
https://www.mindheart.co/descargables?fbclid=IwAR2XWnUf8luiEB2qhm6j_0krwGJ_Q88QjjJkTQj2jcTY9Mg0ikT0To0uAIA
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De kinderen herinneren zich wellicht de structuur en afspraken die vóór de sluiting van de scholen 
gangbaar was. De heropening van de scholen dwingt ons om op een andere manier te werk te gaan. Dat is 
even aanpassen, zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen. Maak daarom de nieuwe structuur en 
afspraken duidelijk zichtbaar. 

MAAK HET ZICHTBAAR 

 

Als school creëer je een veilig gevoel door helder te communiceren en verwachtingen duidelijk te maken. 
Bied een luisterend oor en ga in gesprek met kinderen en ouders die aangeven dat het voor hen wat 
moeilijk gaat. 

MAAK HET DUIDELIJK 

 Goed idee:  

 geef een visueel overzicht van de lesdagen: ‘Wanneer is het wel en geen school voor mij?’ 

 geef een visueel overzicht van de leerkracht die les geeft en de leerlingen die mee in de 
groep zitten: ‘Welke juf of meester gaat mij les geven? Welke klasgenootjes zitten in mijn 
groepje?’ 

 maak het dagverloop zichtbaar, voeg eventueel een pictogram voor handen wassen toe aan 
de daglijn (zie bijlage 2 – picto handen wassen) 

 Maak gebruik van stappenplannen voor het handen wassen, zoals bv. Handige Hans 

 Hoewel mondmaskers niet verplicht zijn voor de kinderen, zal hun nieuwsgierigheid wel 
geprikkeld worden door het feit dat volwassenen dit dragen. Tip: leg het dragen van een 
mondmasker uit m.b.v. het prentenboek ‘Anna draagt een mondmasker’ van Kathleen 
Amant. Tip: op de website www.amant.be vind je in de gratis downloads het mapje ‘blijf in 
uw kot’ waarin bruikbare prenten zitten.  

 maak speelplaatsregels en klasregels zichtbaar 

 Goed idee:  

 geef duidelijk weer wat er van de leerlingen verwacht wordt wat huiswerk betreft en geef 
een weekplanning: ‘Wat moet ik wanneer doen?’ 

 stel haalbare verwachtingen, niet iedereen heeft thuis de mogelijkheid om op een goeie 
manier voor school te werken 

 hou rekening met feesten in deze periode; geef eventueel opdrachten die in dat kader 
passen zoals bv. een dagboek van de Ramadan (eventueel met foto’s en tekeningen), een 
recept van een gerecht dat bij de iftar gemaakt wordt, een (video-)verslagje van het 
suikerfeest, een collage van het communie- of lentefeest, een vaderdag-gedicht, een 
tekening of beeldverhaal over het Wesak-feest (Boeddha-dag)… 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/campagne-handjes-wassen-met-handige-hans
http://www.amant.be/
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Lessen aan AN 

Hoe de leerkracht AN in deze periode wordt ingezet op school is sterk afhankelijk van de specifieke 
schoolcontext. In sommige scholen kunnen de lessen aan anderstalige nieuwkomers door gaan zoals 
voordien. Maar in de meeste scholen zal de AN- en/of zorgleerkracht breder ingezet moeten worden. Dat 
betekent dat we als schoolteam meer dan ooit samen zorg moeten dragen voor de anderstalige 
nieuwkomers op school. 

Heb in elk geval oog voor de leernoden van deze kinderen. Tracht de AN-er zoveel mogelijk te betrekken bij 
de lessen in de klas. Wanneer dit nog niet goed lukt kan je gebruik maken van de basisleerervaringen AN2, 
die beschreven staan in het pedagogisch cahier Anderstalige nieuwkomers op school: geen ‘apart’ verhaal. 
Indien jouw schoolorganisatie het toe laat, bied je materiaal op maat aan, vertrekkende vanuit het 
groeipad in het individueel werkplan AN. 
 
Hou er rekening mee dat voor anderstalige nieuwkomers die Nederlands leren, de visuele steun van de 
mondstand weg valt wanneer je een mondmasker draagt. Een mogelijke oplossing is een plexiglas scherm 
of een ‘venstermasker’. Wil je weten hoe je eventueel een venstermasker kan maken vind je de 
werkbeschrijving op deze website: https://maakjemondmasker.be/ . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tot slot nog een ‘pluim’ van de PBD voor al onze scholen, al onze leerkrachten die zich 
inzetten, zowel in de voorbije periode als in de toekomst, voor het aan boord houden van 
onze AN-leerlingen! 

 

 

                                                            

2 In bijlage 3 vind je een doelenlijst die de link maakt tussen de EHBO ‘MM, ik en de ander, ik en de groep, ik en de 
samenleving’ en basisleerervaringen AN. 

https://anderstaligenieuwkomers-go.politeia.be/
https://maakjemondmasker.be/
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Bijlage 1 - begroetingsrituelen 

Welkom in de klas! 

 

high five 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

air five 

 

handen schudden 

 

 

buigen 
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vuistje 

 

dikke elleboog 

 

knuffel 

 

 

knipoog 

 

dansen 

 

 

dansen 
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Bijlage 2  - picto handen wassen                                                                       (bron pictogram www.sclera.be ) 

 
 

 

 
 

 

  

http://www.sclera.be/
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Bijlage 3 – Doelenlijst EHBO MM / basisleerervaringen AN 

 
Tijdens de laatste weken van het schooljaar zetten we extra in op taal en wiskundige oriëntatie (zie EHBO 
doelenselectie Nederlands, wiskunde), uiteraard ook in evenwicht met de andere leergebieden.  
Een andere klemtoon, eigen aan het GO! en de waarden zoals omschreven in ons PPGO!, leggen we op 
‘samenleren samenleven’.  
Daartoe selecteerden we voor de toolkit EHBO Mens en Maatschappij enkele doelen uit het leerplan 

Wereldoriëntatie, specifiek uit het domein mens en maatschappij. We leggen daarbij vooral de focus op de 

doelen ‘ik en de anderen’ en ‘ik en de groep’. 

Anderstalige nieuwkomers betrek je bij deze lessen zoveel mogelijk en ondersteunen je door visuele 

ondersteuning.  Wanneer aansluiting bij de vooropgestelde doelen nog niet goed lukt, kan je gebruik 

maken van de ‘basisleerervaringen AN’ (BLE AN) nummer 4 ‘Ik ben wie ik ben’ en nummer 5 ‘Ik geef 

anderen een plaats in mijn wereld’.3 

Hieronder een overzicht van de focusdoelen en de overeenkomstige basisleerervaringen AN. Toelichting en 

voorbeelden vind je in de toolkit EHBO MM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

3 Zie Pedagogisch cahier Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: geen ‘apart’ verhaal. 
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Focusdoelen eerste graad 

Doelen in focus   Basisleerervaringen AN 

IK EN DE ANDEREN: ZELFBEWUSTZIJN EN WEERBAARHEID 

3.1.1.3 (In een niet-conflictgeladen situatie) eigen 
indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en 
waarderingen (spontaan) uitdrukken. 
 
 

BLE AN: IK 2: Ik ben echt en toon mijn gevoelens 

3.1.1.4 In concrete situaties voldoende 
zelfvertrouwen tonen, gebaseerd op kennis van het 
eigen kunnen. 
3.1.3.1 Opsommen welke activiteiten en klastaken ze 
graag en niet zo graag doen en die waarderend 
vergelijken met klasgenoten. 
 
 

BLE AN : IK3: Ik maak duidelijk wat ik kan (talenten 
en beperkingen). 

IK EN DE ANDEREN: EMPATHIE EN ZORG VOOR ELKAAR 

3.1.1.13 Tonen in hun omgang met anderen respect 
en waardering. 
 
3.1.1.14 Tonen in de dagelijkse omgang dat ze 
solidariteit en zorg opbrengen voor iemand anders. 
 
3.1.3.2 Waardering uitdrukken voor wat klasgenoten 
goed kunnen. 
 
 

BLE AN: Ander2: Ik ga respectvol om met anderen. 

IK EN DE ANDEREN: CONFLICTHANTERING 

3.1.1.19 Een conflict vanuit verschillende 
gezichtspunten/perspectieven beschrijven. 
 

BLE AN: Ander3: Ik kan afspraken maken. 

IK EN DE GROEP: SAMENWERKEN en PARTICIPATIE 

3.1.2.1 Een taak binnen de groep op een 
verantwoordelijke wijze oppakken. 
3.1.2.2 Samenwerken met anderen in de groep, 
zonder onderscheid van sociale achtergrond, 
geslacht of etnische origine. 
 

BLE AN: Ander1: Ik kan samenwerken. 

3.1.2.4 De eigen bijdrage en de eigen rol of 
verantwoordelijkheid in een 
groep/klasgroep/schoolgroep/gezin/ buurt/... 
omschrijven. 
 

BLE AN: Ander3: Ik kan afspraken maken. 

IK EN DE GROEP: REGELS EN AFSPRAKEN 

3.1.2.10 De klasregels en de schoolregels die voor 
hen van toepassing zijn opsommen. 

 

BLE AN: Ander3: Ik kan afspraken maken. 



 

EHBO AN 
 10 

 

Focusdoelen tweede graad 

Doelen in focus   Basisleerervaringen AN 

IK EN DE ANDEREN: ZELFBEWUSTZIJN EN WEERBAARHEID 

3.1.1.3 (In een niet-conflictgeladen situatie) eigen 
indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en 
waarderingen (spontaan) uitdrukken. 
 

BLE AN: IK 2: Ik ben echt en toon mijn gevoelens 

3.1.1.4 In concrete situaties voldoende 
zelfvertrouwen tonen, gebaseerd op kennis van het 
eigen kunnen. 
3.1.3.4 Aangeven welke hun eigen talenten zijn. 
 
 

BLE AN : IK3: Ik maak duidelijk wat ik kan (talenten 
en beperkingen). 

IK EN DE ANDEREN: EMPATHIE EN ZORG VOOR ELKAAR 

3.1.1.13 Tonen in hun omgang met anderen respect 
en waardering. 
 
3.1.1.14 Tonen in de dagelijkse omgang dat ze 
solidariteit en zorg opbrengen voor iemand anders. 
 
3.1.3.2 Waardering uitdrukken voor wat klasgenoten 
goed kunnen. 
 
 

BLE AN: Ander2: Ik ga respectvol om met anderen. 

IK EN DE ANDEREN: CONFLICTHANTERING 

3.1.1.20 Een conflict beschrijven: context (wie, wat, 
waar, wanneer), hun gevoelens hierbij en hoe ze het 
graag wel zouden willen. 
 

BLE AN: Ander3: Ik kan afspraken maken. 

IK EN DE GROEP: SAMENWERKEN en PARTICIPATIE 

3.1.2.1 Een taak binnen de groep op een 
verantwoordelijke wijze oppakken. 
3.1.2.2 Samenwerken met anderen in de groep, 
zonder onderscheid van sociale achtergrond, 
geslacht of etnische origine. 
 

BLE AN: Ander1: Ik kan samenwerken. 

3.1.2.4 De eigen bijdrage en de eigen rol of 
verantwoordelijkheid in een 
groep/klasgroep/schoolgroep/gezin/ buurt/... 
omschrijven. 
 

BLE AN: Ander3: Ik kan afspraken maken. 

IK EN DE GROEP: REGELS EN AFSPRAKEN 

3.1.2.12  Afspraken maken over aspecten van het 
werk of het samenleven in de groep en deze 
vastleggen in pictogrammen of tekst. 
 

BLE AN: Ander3: Ik kan afspraken maken. 
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3.1.2.16 Met eigen woorden uitleggen wat rechten 
en plichten zijn en enkele voorbeelden geven van 
rechten en plichten die ze zelf hebben. 
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Focusdoelen derde graad 

Doelen in focus   Basisleerervaringen AN 

IK EN DE ANDEREN: ZELFBEWUSTZIJN EN WEERBAARHEID 

3.1.1.29  Beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in 
een concrete situatie en kunnen illustreren dat zowel 
hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn. 

BLE AN: IK 2: Ik ben echt en toon mijn gevoelens 

3.1.1.4 In concrete situaties voldoende 
zelfvertrouwen tonen, gebaseerd op kennis van het 
eigen kunnen. 
3.1.3.4 Aangeven welke hun eigen talenten zijn. 
 
 

BLE AN : IK3: Ik maak duidelijk wat ik kan (talenten 
en beperkingen). 

IK EN DE ANDEREN: EMPATHIE EN ZORG VOOR ELKAAR 

3.1.1.13 Tonen in hun omgang met anderen respect 
en waardering. 
 
3.1.1.14 Tonen in de dagelijkse omgang dat ze 
solidariteit en zorg opbrengen voor iemand anders. 
 
3.1.3.2 Waardering uitdrukken voor wat klasgenoten 
goed kunnen. 
 
 

BLE AN: Ander2: Ik ga respectvol om met anderen. 

IK EN DE ANDEREN: CONFLICTHANTERING 

3.1.1.20 Een conflict beschrijven: context (wie, wat, 
waar, wanneer), hun gevoelens hierbij en hoe ze het 
graag wel zouden willen. 
 

BLE AN: Ander3: Ik kan afspraken maken. 

IK EN DE GROEP: SAMENWERKEN en PARTICIPATIE 

3.1.2.5  Bij groepstaken leiding geven en onder 
leiding van een medeleerling meewerken 
  3.1.2.2 Samenwerken met anderen in de groep, 
zonder onderscheid van     
  sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

BLE AN: Ander1: Ik kan samenwerken. 

3.1.2.4 De eigen bijdrage en de eigen rol of 
verantwoordelijkheid in een 
groep/klasgroep/schoolgroep/gezin/ buurt/... 
omschrijven. 
 

BLE AN: Ander3: Ik kan afspraken maken. 

IK EN DE GROEP: REGELS EN AFSPRAKEN 

3.1.2.14  Met hulp van de leraar gemaakte afspraken 
in een  groep evalueren en zo nodig verfijnen of 
bijstellen. 

BLE AN: Ander3: Ik kan afspraken maken. 


