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Welke acties KAN ik doen naar mijn leerlingen? 
Welke boodschap WIL ik hen meegeven? 

 
1. Start vanuit de boodschap ‘draag zorg voor jezelf en voor de 

ander’. 
 

Mogelijke vragen: 
• Hoe gaat het met jou en jouw familie? 
• Lukt het allemaal een beetje? 

 

Het is van het grootste belang dat jij als leerkracht vooral ‘bezorgd’ 
bent om jouw leerlingen. Het welbevinden van iedereen primeert 
vandaag de dag des te meer. 

 

Een aantal aanvullende vragen: 
• Kan ik iets voor jou/jullie betekenen (als leerkracht)?  
• Heb je graag persoonlijk contact?  

o Geef hen door via welk kanaal ze jou kunnen bereiken. 
o Hou ook rekening met de leerlingen die zeer beperkt zijn in 

digitale mogelijkheden. 
o Mogelijkheden zijn: telefoon, GSM, mail, skype, ….. 

eveneens rekening houdend met jouw eigen 
mogelijkheden. 

o Geef hen ook de momenten wanneer ze jou kunnen 
bereiken? (als je live-mogelijkheden doorgeeft) 
 

• Heb je graag dat ik jou tijdens deze periode dat we elkaar in de 
academie niet kunnen ontmoeten wat oefeningen of tips geef 
waarmee je thuis aan de slag kan of liever niet? 

o Zeg duidelijk:  
§ als je dit niet graag hebt, geen probleem, daar heb ik 

begrip voor.   
Ik ga je wel wekelijks contacteren om te informeren 
hoe het met jou gaat. 

§ als je graag wat oefeningen of tips krijgt, wil je dan 
iets herhalen of heb je liever iets ‘nieuws’. 

o Vraag naar een kort maar duidelijk antwoord. 
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2. Geef mee wat jij als leerkracht op dit moment ook nog zeer 
belangrijk vindt . 
Dit kan zijn: 

Ik hoop dat jij: 
o uitkijkt naar het moment dat je jouw klasgenoten en mij zal 

terugzien. 
o staat te popelen, nu of binnenkort, om iets nieuws bij te 

leren en onze weg verder te zetten. 
o als je er zin in hebt, de dingen die je al goed kan even 

herhaalt en dit ter opfrissing en als ontspanning. 
o zin hebt om er, wanneer we elkaar terug zien, er met volle 

moed en goesting terug in te vliegen. 
o als je zin hebt om met jouw instrument of gedicht, 

tekening, dansje…..bezig te zijn, dit ook doet. 
Heb je dit niet: dan komt het wel. 
En komt het niet; dan doen we het binnenkort samen. 

o je geen zorgen maakt over: 
• wat als het me echt niet lukt om iets voor de academie 

te doen? 
• wat als ik verschillende dingen zal vergeten zijn? 
• wat als mijn klasgenoten wel stappen hebben gezet en 

vooruitgang hebben geboekt en ik niet? 
• de ‘verloren’ tijd.  

Zal ik alles wat ik moest leren nog kunnen leren dit 
schooljaar? 

 
Het allerbelangrijkste is dat je  
 

o je goed VERZORGT alsook al jouw huisgenoten. 
o UITKIJKT naar de dag dat we elkaar terug zien en samen 

er terug kunnen invliegen. 
o als je zin hebt om bezig te zijn met …… je kijkt naar de 

suggesties….die je ….vindt en je kiest wat voor jou leuk, 
haalbaar, uitdagend en fijn is op dat moment. 

o gezond en wel terugkeert naar de academie van zodra de 
overheid dit toelaat. 

o heel veel zin hebt om er terug bij te zijn. 
…… 
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3. Praktische afspraken als je opdrachten/feedback geeft. 
 

o Als je taken/oefeningen….. doet….bezorg je ze via …..weg 
aan mij. 

o Je krijgt binnen……(tijdspanne) feedback. 
 
 

4. Info voor de ouder(s) 
 
o Heb jij vragen? 
o Kan ik jou/jullie met iets ondersteunen? 
 

Contacteer me dan via…… 
 
 

5. Tot slot 
 

Ik wens jullie heel veel succes toe in deze moeilijke tijden. 
Weet dat ik er ALTIJD voor JOU ben! 
 
 
 
Op deze wijze zijn we ervan overtuigd dat jouw leerlingen niet zullen 
afhaken. 
Ze zullen blij zijn dat ze niet MOETEN zoals dit in het 
leerplichtonderwijs wel het geval is. 
Het belangrijkste is dat ze weten dat jij hen niet in de steek laat! 
 
Wees in de eerste plaats hun vriend en niet ‘de’ leerkracht! 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 


