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Veilig, verantwoord en uitvoerbaar onderwijs
‘Hoe kunnen we in coronatijd veilig, verantwoord en uitvoerbaar onderwijs en opvang
bieden. Rekening houdend met de belangen
van onze leerlingen, ouders en medewerkers.
Dat was en is continu ons dilemma’, vertellen
Iepe Roosjen en Bob Olders, college van
bestuur Resonans.
‘Je wilt tot de beste besluiten komen voor alle
belanghebbenden, maar dat is soms lastig als belangen
verschillend zijn’, vertelt Roosjen. ‘We hebben steeds

getracht zo ruim mogelijk binnen de regels opvang
te organiseren. Juist omdat we weten dat thuisonderwijs voor onze groep leerlingen extra lastig is. Aan de
andere kant hebben we ook te maken met regelgeving.
Daarbij was landelijk ook niet altijd helderheid over
kwetsbare leerlingen of kwetsbare thuissituaties. Twee
hele verschillende begrippen. Wij hielden contact met
PO-raad, andere schoolbesturen, afdelingsdirecteuren
en met ouders via de medezeggenschap. Juist om
gevoel te houden bij alles wat speelde in een voor
iedereen nieuwe onbekende situatie.’
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wekelijks overleg
Olders: ‘Wij hoorden ook de reacties van ouders die
binnenkwamen. Wekelijks voerden we overleg met
de scholen hierover. Het is belangrijk dat als ouders
ergens mee zitten, zij dit aangeven bij de afdelingsdirecteur. Alle signalen vragen van ons continu
bezinning: doen we dingen goed? Moeten we zaken
bijstellen? We hebben diep respect voor ouders, die
zorg, onderwijs en eigen werk combineerden. En
soms echt aan een grens zaten, of er overheen. Ook
hebben we veel krachten gezien bij onze medewerkers. Zij probeerden het zo goed mogelijk te doen,
contact te houden met ouders en elkaar te helpen.
Dat leidde tot saamhorigheid en het besef dat we
ondanks alle problemen veel met elkaar aan kunnen.’

stapsgewijs versoepeling
‘En we zijn er nog niet. Half maart zaten drie groepen
van de Maurice Maeterlinckschool ineens thuis
vanwege besmetting bij leerlingen. We hebben
sneltesten geregeld, zodat medewerkers eerder
terug zijn, als het geen corona is. Het vaccinatieproces loopt nu landelijk, zodat we kunnen uitkijken naar
ons normale onderwijsprogramma. Onze scholen
zijn nu al (voor het grootste deel van de week) open.
Ondanks alle protocollen die klaarliggen, stellen we
ons beleid bij als een actuele situatie daarom vraagt.’

Ontwikkelachterstanden
‘Kijkend naar de toekomst, moeten we met elkaar
werken aan de mogelijke onderwijsachterstanden’,
zegt Olders. ‘In het speciaal onderwijs zit dat met
name in de sociaal-emotionele ontwikkeling, hoewel
dat wel verschilt per doelgroep. Zo is op ons praktijk-

Iepe Roosjen: ‘we hopen
de verbinding straks
weer te versterken.’

Bob Olders: ‘gemerkt dat we
veel met elkaar aan kunnen.’

onderwijs de achterstand in arbeidsvoorbereiding
wellicht prangender. Scholen maken plannen om
het extra geld vanuit het kabinet hiervoor gericht
in te zetten.’

Intensief en hoopgevend
‘Naast intensief en onzeker als kernwoorden voor
de afgelopen periode, denk ik ook aan hoopgevend’,
gaat Roosjen verder. ‘Digitale vaardigheden zijn nog
nooit zo snel toegenomen en afstandsonderwijs
kreeg nieuwe inzichten. We kunnen dit bijvoorbeeld
verbeterd inzetten voor langdurig zieke leerlingen.
Ook de onderlinge uitwisseling tussen onze intern
begeleiders en ICT-ers kwam in een stroomversnelling. Zelf miste ik wel het persoonlijk contact in de
scholen. Die verbinding hopen we straks weer te
versterken.’

2

Shymaa Ebrahim, ouder De thermiek:

‘school en ouders staan
hier samen in’
‘Ik vond en vind de coronaperiode heftig. Wat mij
betreft zitten er twee kanten aan het verhaal: aan
de ene kant kun je er natuurlijk ziek van worden, aan
de andere kant heeft de ziekte op kinderen niet veel
eﬀect. Dat weet ik ook door gesprekken met specialisten in het (kinder)ziekenhuis. Soms worstel ik met de
vraag of alle maatregelen in het onderwijs niet wat
zwaar zijn, gezien de negatieve eﬀecten ervan. Mijn
zoontje heeft echt de structuur van school nodig
en had nu verder kunnen zijn in zijn ontwikkeling.
Het leren in groepsverband te werken en zijn
concentratieopbouw blijven achter. Zijn veilige
omgeving werd door corona steeds weggetrokken.
Hij is zes en begrijpt niet dat als hij thuis is, hij toch
dingen voor school moet doen. Dat is verwarrend
voor een kind. Voor ouders is het verder echt lastig
om het eigen werk, de kinderen en thuisonderwijs
te combineren. Ik vind wel dat De Thermiek echt
haar best deed om afstandsonderwijs vorm te geven.
We kregen opdrachten mee, zoals tel-opdrachten in
een boekje die de leerling dan moest omcirkelen en

adaem, leerjaar 2 van De thermiek, aan de slag met squla.

inkleuren. Dat ging wel goed. Ook zit ik in de MR en
maakte zelf mee met welke maatregelen de school
telkens weer moest ‘dealen’. We hebben veel
gebrainstormd en ook klassenouders om hun mening
gevraagd. Dat verliep soepel. Ook qua noodopvang
was De Thermiek coulant. Ze dachten oplossingsgericht. In de coronaperiode heb ik echt gemerkt dat
school en ouders hier samen in staan, dat is heel ﬁjn.’

Ingrid Verkleij, De thermiek so-t

‘In contact blijven is
het belangrijkst’
‘Dagelijks zijn we in contact met de leerlingen.
Didactiek is natuurlijk belangrijk, maar we besteden
ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling.’ Dat zegt Ingrid Verkleij die lesgeeft
aan groep 7/8 op De Thermiek in Leiden. ‘We
beginnen elke dag met een dagstart. Na deze start
beginnen de lessen: per vak geef ik instructie aan
de verschillende niveaugroepjes. Onze onderwijsassistenten spelen hierin een onmisbare rol en
de IB-ers letten extra op de kwetsbare kinderen.
Daar zijn we superblij mee. Ik denk dat op dit soort
momenten de kracht van het team gaat werken.
Ook voor de ouders is het prettig te weten dat
de school werk maakt van afstandsonderwijs.

Zij hebben het al lastig genoeg. Dit najaar oefenden de leerlingen met Teams en het werken met
weektaken’, vertelt Ingrid. ‘Dat wierp direct zijn
vruchten af toen we nogmaals in lockdown
gingen. We hebben vanaf dag één iedereen in
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beeld gehad. We vragen hoe een leerling zich voelt
en waar hij of zij nog hulp nodig heeft. Je merkt
dat de leerlingen steeds zelfstandiger worden,
wat handig is straks op het voortgezet onderwijs.
Dat zelfstandig werken is ook een enorme pre bij
het werken met weektaken. In groep 7/8 wilden we
daar al langer mee aan de slag. Nu is het er en hebben we er snel mee leren werken. Soms breekt nood
wetten. Ik ben trots op ons team.’

weekrooster groep Haviken van De thermiek so-t.

Anne Bekking en Charlotte Gelauﬀ, De witte Vogel:

‘Bijzonder hoge inzet van collega’s’
‘De collega’s zijn super creatief geworden’,
vertellen anne Bekking en charlotte gelauﬀ van
De witte Vogel. anne is IB-er voor zes so-groepen,
voornamelijk in leerrroute 3 en 4 en voor de
groepen met moeilijk verstaanbaar gedrag.
charlotte doet dit werk voor de andere groepen,
voornamelijk in leerrroute 1 en 2. ‘we zijn
enthousiast over het gebruik van Yurls.
we kregen dit idee van De Duinpieper tijdens
een Ict-bijeenkomst van Resonans over afstandsonderwijs’, vertelt charlotte. ‘je kunt daarin
thema’s aanmaken met links naar liedjes en opdrachten. Daarbij zitten veel ervaringsopdrachten
die alle zintuigen prikkelen. Dat is voor onze
emb-leerlingen perfect.’ ‘Voor leerroute 3 en 4
kun je er bijvoorbeeld lees- en taalspellen
inzetten’, vertelt anne.

‘De collega’s hebben via social schools contact
met de ouders gehouden en soms ook met ouders
en leerlingen. we vroegen hoe het gaat en welke
ondersteuning ze nog nodig hadden. sommige
klassen gaven opdrachten mee, andere deden elke
dag een liedje of opdracht via social schools. Ook
hebben leerkrachten lespakketten gemaakt, met
ervaringsgerichte activiteiten, knutsel, lees- en
rekenopdrachten. Verder zijn er online lessen
gegeven via teams of google meet. charlotte:
‘Omdat wij kwetsbare leerlingen hebben in soms
kwetsbare thuissituaties, gingen we ruimhartig
om met de opvang van leerlingen. we weten
dat ouders het zwaar hebben. we konden dit
doen omdat de inzet van collega’s zo hoog is.
Ze stappen over hun eigen schaduw heen en
zetten echt de leerling voorop.’
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Leerling Teun Willems, vso leystede:

‘Ik mis vooral de gezelligheid in de klas’
Teun Willems zit in 3 vmbo op vso Leystede.
Hij vertelt over de periode van online onderwijs:
‘Dat gaat eigenlijk best goed. Het rooster is een
beetje aangepast, maar alle vakken komen langs
in een week.’ Teun ervaart dat het voor een aantal
vakken uitmaakt of je online les krijgt of in de klas.
‘Bij biologie en wiskunde tekenen de docenten in
de klas op het whiteboard. Nu leggen ze de stof
mondeling uit bij een afbeelding en dat is net
wat minder duidelijk.’ Bij sommige vakken is
het onderwijs anders ingericht. ‘Voor Engels
en maatschappijleer gebruiken we een online
methode,’ vertelt Teun. ‘Dat betekent dat je
online opdrachten maakt en die worden daar
ook nagekeken. Dan maak je je huiswerk wel.’
Dat huiswerk maken belangrijk is, begrijpt Teun ook.
‘Maar na een dag achter de laptop wil ik wel even
wat anders doen dan computerwerk.’ Teun mist de
gezelligheid op school. ‘Je bent productiever bezig
op school en je hebt contact met je vrienden en
met de docenten.’ Sommige technische mogelijkhe-

Hopelijk is de school weer snel vol gezelligheid van
leerlingen.

den maken het online les volgen wel leuker. ‘Wij
gebruiken Teams en daarin kan de docent je in
groepjes in een aparte omgeving plaatsen. Dan
kan je even kletsen. Natuurlijk zijn we ook met de
opdracht bezig, maar dat je je klasgenoten hoort is
ﬁjn.’

Robbert Zuijderwijk en Annemarie Cornelisse, Het metrum:

‘goed voorbereid gestart aan tweede lockdown’
Robbert Zuijderwijk en Annemarie Cornelisse geven
beiden les op Praktijkcollege Het Metrum. Robbert
geeft normaal techniek en houtbewerking aan de
jongere leerlingen, maar springt nu bij in alle praktijkvakken. Annemarie is groepsleerkracht voor
de groepen 3/4a. Annemarie: ‘Vanwege de strenge
gezondheidsregels zaten leerlingen om de haverklap
een paar dagen thuis. We zijn daarom al na de
zomervakantie begonnen met het gebruik van
Google Classroom. We plaatsten daar de
dagroosters en lesmateriaal,
bijvoorbeeld Google Forms om
werkbladen te kunnen maken.’
Robbert laat zich door de leerlingen
digitaal besturen bij het maken van
een salade.
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annemarie in de online lesomgeving.

‘Dat heeft ons veel opgeleverd bij de tweede lockdown’, vertelt Robbert, ‘We hebben uitgebreid
getest wat werkte en wat niet. Nu heeft iedere klas
zijn eigen Classroom. De leerlingen schakelden snel
en begrepen goed wat ze moesten doen.’ ‘Zeker’,
vindt ook Annemarie, ‘De leerlingen zijn over het
algemeen erg zelfstandig. Voor de ouders is het een
grotere uitdaging om te volgen waar hun kinderen
mee bezig zijn.’ Beiden zien dat de beperkingen
ook creativiteit aanwakkeren. Robbert houdt zijn
leerlingen gemotiveerd met creatieve werkvormen.

Hij bond zijn streamende telefoon op zijn hoofd en
liet zich door de leerlingen besturen bij het maken
van een lekkere salade. Annemarie betrekt het leven
naast school bij het opdrachten maken. ‘De steunkousen van je oma wassen of een maaltijd voor haar
koken is ook oefenen. Je ziet dat de leerlingen heel
veel van wat ze op school leren in hun leven kunnen
toepassen. Je leert tenslotte om het in het echt te
doen.’

Arianne den Riet en Femke van Wijk, De Keerkring vso:

‘wat we kunnen doen, dat doen we’

the masked reader’ was een van
de hoogtepunten.

Arianne den Riet is coördinator onderwijs, kwaliteit en ICT en Femke
van Wijk is intern begeleider op zml-school De Keerkring. Zij houden
zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenzorg.
Arianne: ‘Dit schooljaar waren we beter voorbereid op een lockdown
en gebruiken we methodes waarmee we ook digitaal doelgericht
kunnen werken, zoals Gynzy. We hebben de ouders nu beter in
kunnen lichten, stappenplannen voor het inloggen gemaakt en een
voorbeeld weekplanning meegegeven om het haalbaar te houden.
Voor het praktijkonderwijs maken de leerlingen nu gebruik van
aftekenlijsten zodat ze per vak kunnen zien wat ze kunnen oefenen.’
Femke: ‘Voor de leerlingen voelt deze lockdown zwaarder. Ze missen
hun klasgenoten, de structuur en het echte contact. De leerkrachten
steken veel tijd in de zorg voor de leerlingen. Geven online lessen
en gingen op tuinbezoek bij de leerlingen van vso-A. Een van de
hoogtepunten was The Masked Reader. Leerkrachten lazen compleet
vermomd een verhaal voor. Aan de leerlingen om uit te vinden wie
daar voorlas.’ Arianne: ‘De meeste stages gingen gelukkig wel door.
Sommige leerlingen hebben via Instagram een online rondleiding
gegeven op hun stageplek om te laten zien wat ze daar doen.
Wat we kunnen doen, dat doen we.’
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Lonneke Wismans en Mario Balvers,
maurice maeterlinckschool:

‘school is hun sociale leven’
Mario en Lonneke zijn van de Maurice Maeterlinckschool in Delft. Mario is leerkracht van de Merels,
een groep leerlingen met een lichamelijke beperking
of langdurig ziekte (7-10 jaar). Lonneke is intern
begeleider en interim-afdelingsdirecteur vso.
Zij viel tijdens de lockdown in bij groep vso 4.
Lonneke: ‘Onze leerlingen leren vooral van de
praktijk, dus online onderwijs is niet ideaal voor ze.
We hielden het zo normaal mogelijk door iedere
ochtend klassikaal op te starten. We keken samen
nieuwsberichten en bespraken de dag. De lessen
gaven we in niveaugroepen. Dat was lastig, want
de verschillen zijn groot en we wilden de ouders
ook niet belasten met te veel inlogmomenten.’
Mario: ‘Ik ben blij dat we alle kinderen toch veel
hebben gezien. We maakten een weekrooster,

zodat ouders op tijd wisten wanneer hun kind les
had. Op vrijdag gaven we inhaallessen. Net als in
de eerste lockdown hadden we een blog waar
leerlingen en leerkrachten aan bijdroegen. Op vrijdagmiddag sloten we samen de week af. Daarnaast
hielden we wekelijks individuele gesprekken met de
kinderen. We hadden iedereen in het oog.’ Lonneke:
‘School is voor de leerlingen hun sociale leven. Het
contact met elkaar en met ons misten ze het meest.
Ze zijn dan ook erg blij weer op school te zijn. Voor
vso 3 en 4 was dat aanvankelijk om de dag om de
groepen kleiner te houden. We proberen de bubbels
intact te laten, maar als meer leerkrachten ziek zijn,
is dat niet vol te houden. Laat wat mij betreft die
vaccinaties maar snel komen.’

Nienke Heskes, Korte Vlietschool:

‘mijn juﬀenhart maakte een sprongetje’
‘Mijn juﬀenhart maakte een sprongetje op het
moment dat de scholen weer opengingen’, zegt
Nienke Heskes, leerkracht Korte Vlietschool. ‘Ik geef
les in groep De Heuvels voor kinderen van 6 tot 9 jaar.
Leerlingen die sociaal-emotioneel wat jonger zijn

In coronatijd moesten we een alternatief verzinnen voor het
leren van letters.

en juist onze nabijheid nodig hebben. Toch hebben
we er in coronatijd het beste van gemaakt. Onze
ICT-er Karlijn Streng had een hele Yurl-site opgezet.

Daarop stond ons dagprogramma en ook lessen
van Guinzy, werkbladen, ﬁlmpjes en meer. We belden
eens per week alle leerlingen en deden twee keer in
de week lessen online via Teams. Het ging dan om
leerwerk en even kletsen met elkaar. We deden ook
kleine lesjes, zoals het leren van de letter ‘P’. ‘Wie
kan iets in huis pakken met de letter P?’ of: ‘Zoek
iets lichts en iets zwaars in huis’. Bij wereldoriëntatie
hebben we onder meer het thema Markt gedaan.
Leerlingen mochten dan sokken uitkiezen
op de markt, moesten hun eigen lievelingssokken
pakken en we leerden de letter ‘S’. Een goed idee
kwam van Linda de Vries, onze administratief
medewerker. We hebben tasjes rondgebracht onder
het motto ‘Jij kan niet naar school, dan komt school
naar jou’. Daar deden we iets lekkers in en leuke
werkjes. Heel vertederend als je dan langskomt en
een leerling wil je in de armen vliegen. Ook sprak
ik met ouders die lieten zien wat zij aan onderwijs
deden. Respect voor hun inzet en ik merkte ook dat
dit wederzijds was door hun ﬁjne reacties.’
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Annemiek van der Linden,
De Duinpieper:

‘Hulde aan betrokken ouders’
Annemiek geeft les aan een van de twee onderbouwgroepen van De Duinpieper, zml-school in
Noordwijk. Annemiek: ‘Thuisonderwijs is lastig voor
kleuters. Je ziet je juf op een computer en thuis
moet je schoolwerk doen. We hebben iedere dag
zo gewoon mogelijk opgestart. Die dagopening
vond ik een van de leukste dingen in de lockdown,
een duidelijke start van de dag. We zagen de kinderen en zij zagen elkaar en ons. We deden het net als
iedere normale ochtend: welke dag is het? hoe is
het weer? En dan een lesje bewegend leren of
groepslogopedie met gebaren. Iedere week stuurde
ik een boekje met een thema en een knutsel. Iedere
dag kregen ze een opdracht. Dat was een ﬁlmpje,
dus mijn nieuwe vaardigheid is ﬁlmpjes monteren.
Dat is, nu we voor de cursus ‘Geef me de vijf’ ﬁlmpjes moeten maken, erg handig. Wij maakten

gebruik van de verzamelpagina Yurls, met daarop
artikelen voor ouders, opdrachten voor de kinderen
en links naar de sites Gynzy, 123-zing en Meester
Sander. Dat het online onderwijs zo goed ging is
vooral te danken aan onze zeer betrokken ouders.
Lieve ouders, bedankt!’

Anne de Wit,
De Oeverpieper:

‘contact blijven
houden is het
belangrijkste’

‘De Oeverpieper biedt een
onderwijs-zorgarrangement aan
leerlingen tussen de zes en zestien
jaar met een licht verstandelijke
beperking en gedragsproblematiek,’ vertelt Anne de Wit, intern
begeleider. ‘De sluiting hing al in
de lucht. Daardoor werden we niet
verrast en hebben we alle leerlingen een iPad mee naar huis
kunnen geven met programma’s
als Gynzy, Junior Einstein en

Teams erop. De leerkrachten
konden zo goed bijhouden wat
de leerlingen voor werk deden.
De pedagogisch medewerkers
gaven online bewegingslessen en
deden spellen met de leerlingen.
Waar ik heel blij mee ben, is dat
het contact houden zo goed
gelukt is. Dat was erg belangrijk.
De leerlingen zijn de periode thuis

goed doorgekomen. Van een aantal ouders kregen we halverwege
de sluiting signalen dat het thuis
zijn erg zwaar werd. Heel ﬁjn dat
deze ouders dat tijdig aangaven.
Sommige leerlingen wonen in
een instelling. Daar was het online
onderwijs faciliteren een uitdaging
voor de begeleiders. De korte
lijntjes met ouders, instellingen
en leerlingen maakten dat we
snel konden helpen. Een van onze
pedagogisch medewerkers is daar
les gaan geven. De leerkrachten
zagen trouwens ook een positieve
kant aan online lesgeven. Dat kan
namelijk individueel en dan kun je
heel veel doen met een leerling,
al werden het wel lange dagen.
Gelukkig hebben we nu iedereen
weer in de school. Dat is toch het
leukst.’
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Karin Dierikx, vso Het Duin:

‘echte high ﬁves geven,
dat mis ik wel’

Karin is groepsleerkracht van onderbouw 1 van vso
Het Duin en heeft leerlingen tussen de twaalf en
veertien jaar oud. ‘Voortgezet onderwijs dus. Wij zijn
dan ook nog niet helemaal uit de lockdown. Deze
sluiting was voor de school iets makkelijker dan bij de
eerste golf, omdat we nu al ervaring hadden. We konden ons dus enigszins voorbereiden. De leerlingen
kregen een envelop met werk mee. Taal, rekenen,
klokkijken, begrijpend lezen, maar ook expressie en
andere leuke dingen. Via Whatsapp kon ik snel en
laagdrempelig contact houden met mijn leerlingen.
Dat heeft erg geholpen om iedereen elke week te
spreken. De leerlingen konden ook snel even iets vragen over lessen. En het was ook handig, omdat som-

Tobias Thoen, ouder De Keerkring so:

‘De school staat altijd open
voor een gesprek’

Het werken met digitale middelen kwam tijdens corona in
een stroomversnelling.

‘De kinderen thuis hebben en daarnaast je eigen
werk doen is best een uitdaging. Vooral als een van
je kinderen bijzondere behoeften heeft. Voor mij

mige gezinnen het werken met Teams niet goed voor
elkaar kregen. Ik vind dat veel ouders zich fantastisch
hebben ingezet om met het onderwijs aan hun kind
te helpen, naast hun eigen werk. Dat waardeer ik
enorm. Na de kerstvakantie gaf ik vier keer in de week
online les. Nu zien we elkaar gelukkig weer live, al is
dat met halve klassen en op anderhalve meter afstand. Fysieke high ﬁves of schouderklopjes kunnen
nog niet. Gelukkig heeft deze lockdown ons ook iets
gebracht. We zijn digitaal veel vaardiger geworden.
Kahoots, online vergaderen, scherm delen, ik draai
daar nu mijn hand niet meer voor om.’

persoonlijk viel het nog mee. Mijn vrouw is veel
thuis en zij heeft het leeuwendeel van de bezigheden met de kinderen voor haar rekening
genomen. Wanneer je beiden fulltime werkt lijkt
het me moeilijker. Langzaam snoept het veel energie
bij je weg en dat geldt voor het hele gezin. We zijn
dan ook blij dat de scholen weer open zijn. Vanuit
mijn rol in de MR heb ik meegemaakt hoe een
school actie onderneemt op de maatregelen vanuit
de overheid. Er zit weinig tijd tussen persconferentie
en sluiting of opening. De school informeert en
vraagt feedback aan de MR over de acties die de
school wil ondernemen. We waren er veelal snel
over uit, omdat er meestal niet veel keuzes waren.
Voor mijn kind en dat van anderen is het schoolritme erg belangrijk. Dat miste mijn zoon soms wel.
Van de leerkracht kregen we handvatten om aan zijn
ontwikkeling te blijven werken. Via Parro hadden we
goed contact.’ Tobias geeft graag nog iets mee aan
andere ouders: ‘De Keerkring staat altijd open voor
een gesprek als het thuis niet goed gaat met u of
met uw kind. Leerkrachten en de schoolorganisatie
willen altijd met u bespreken wat mogelijk is qua
hulp.’
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Resonans en corona:
een kijkje achter de schermen
Het afgelopen jaar is er veel op de scholen afgekomen.
Om veilig les te kunnen geven en krijgen zijn er veel
maatregelen vanuit de overheid en adviezen van het RIVm.
Het stafbureau ondersteunt de scholen met praktische tips
en geeft door hoe scholen (ﬁnanciële) hulp aan kunnen vragen.
De medewerkers van het stafbureau vertellen wat achter de
schermen gebeurt om het onderwijs aan uw kind in goede
banen te leiden.

erica parlevliet, ondersteuning HR:

‘Veilig aan het werk kunnen’
Erica: ‘Thuiswerken vergt veel van iedereen, van ouders en ook van
de medewerkers van Resonans. Werk en privé is niet meer gescheiden,
lesgeven vraagt veel meer creativiteit, iedereen staat continu ‘aan’.
De leerkrachten in het vso en vmbo werkten nog langer thuis.
Bij een besmetting in de klas moet snel overgeschakeld worden naar
thuisonderwijs. Wie op school is, doet er alles aan om besmettingen te
voorkomen, terwijl we dat in de praktijk natuurlijk niet kunnen garanderen. Mensen zijn tenslotte geen robots die je in een kastje kunt stoppen.
Schoolmedewerkers ervaren al lange tijd een hoog stressniveau.
Leerkrachten kunnen coaching en begeleiding krijgen via onze
bedrijfsarts of NONONS. Wij geven tips en adviezen. Leerkrachten
die zelf (of iemand in hun gezin) tot een risicogroep behoren, gaan in
gesprek met hun leidinggevende over hoe ze veilig kunnen werken.’

cor Bakker, ondersteuning ﬁnanciën:

‘subsidie voor leerachterstanden’
Cor: ‘Scholen en instellingen kunnen subsidie aanvragen om leerlingen
extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden.
Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis. Het kabinet
stelt hiervoor 244 miljoen euro beschikbaar. Scholen schatten zelf in
hoeveel van hun leerlingen baat hebben bij zulke ondersteuning en
hoe ze die vormgeven. Ook voor leerlingen die geen laptop of computer
hebben om thuis les te kunnen volgen is meer geld beschikbaar gekomen. Vanuit stichting Resonans zijn er attenties gestuurd aan leerlingen
en medewerkers om ze een hart onder de riem te steken. Schoolbesturen
moeten in hun jaarverslag een toelichting geven op de ﬁnanciële keuzes
die ze dit jaar moesten maken in verband met de coronacrisis. Verder
moeten de scholen plannen maken hoe ze het overheidsgeld inzetten
voor het wegwerken van onderwijsachterstanden.’
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peter de Boer, ondersteuning ICT:

‘Hybride onderwijs geven’
Peter: ‘Er is op scholen het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan wat ICT
betreft. De vaardigheid met online lesgeven en digitale vergaderopties is
noodgedwongen sterk gegroeid en daar kunnen scholen op voortborduren. Nu is het zaak ons met die opgedane kennis voor te bereiden op de
toekomst. Er moet wellicht hybride onderwijs gegeven worden wanneer
de leerkracht, een leerling of het grootste deel van een klas wel in quarantaine is, maar niet ziek is. Scholen bereiden zich voor op verschillende
scenario’s. ICT-ers en IB’ers inventariseren of een school de middelen
heeft om hybride onderwijs te geven. De leerlingen moeten in staat zijn
om thuis onderwijs te volgen. De scholen worden ondersteund door de
ICT-werkgroep en door externe partners die gespecialiseerd zijn in ICT.’

evy Kruijthof, ondersteuning kwaliteit:

‘Delen van informatie’
Evy: ‘De scholen zijn druk bezig met het veilig lesgeven in de nieuwe
situatie van gescheiden groepen en cohorten. De sectordirecteuren,
afdelingsdirecteuren en IB’ers maken daarbij gebruik van expertisenetwerken. Daar delen scholen informatie over het uitvoeren van de
maatregelen en over afstandsonderwijs. Ook hebben we najaar 2020 een
enquête onder ouders gehouden, om te weten waar zij tegenaan lopen.
De PO-raad zette vanwege de lange duur van de crisis een impactteam
corona en onderwijskwaliteit op. Dit team adviseert over het verkleinen
van de negatieve impact van de crisis en oplossingen voor eﬀectief en
kwalitatief goed afstandsonderwijs. De inspectie van het Onderwijs heeft
over dat laatste een rapport geschreven. De scholen binnen Resonans
doen hun uiterste best om de kwaliteit van het onderwijs zo hoog
mogelijk te houden.’

lisa van Raam, ondersteuning veiligheid en huisvesting:

‘sneltesten en kuchschermen’
Lisa: ‘De overheid heeft veel regels opgesteld om veilig lesgeven
op school mogelijk te maken. Scholen hebben niet veel tijd om de
voorzorgsmaatregelen te realiseren, dus er moet snel heel veel informatie
verwerkt worden. Het stafbureau helpt met die informatievoorziening.
Waar bestel je bijvoorbeeld desinfectiezuilen, kuchschermen of communicatiemateriaal over de regels? Wat zijn de protocollen in het kort?
Waar kunnen de medewerkers zich snel laten testen? Thuiswerken en
afstandsonderwijs brengen nieuwe privacy-risico’s met zich mee.
Waar moeten leerkrachten op letten? Zo hoeven de scholen niet
helemaal zelf het wiel uit te vinden, omdat de primaire taken zeker in
coronatijd al voldoende vragen.’
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enquête onder ouders

speciaal onderwijs vraagt om
een speciale behandeling
Het overkwam ons allemaal: corona en de eerste lockdown. Ouders moesten ineens
thuisonderwijs geven en medewerkers ineens afstandsonderwijs. goed dus om via een
enquête onder ouders te kijken wat we van deze periode kunnen leren. en er kwam een
tweede lockdown, waarbij de opstart van afstandsonderwijs al wat soepeler liep, mede
naar aanleiding van het geleerde in het voorjaar van 2020.

De enquête vond plaats in september 2020, enige tijd
voor de tweede lockdown. In die periode hebben we
ook op de onderwijslocaties informatie opgehaald.
Ouders hebben over het algemeen de periode van
afstandsonderwijs positief ervaren. Zij geven wel aan
dat het voor deze doelgroep lastig is om onderwijs
thuis vorm te geven. Speciaal onderwijs vraagt om een

speciale behandeling die de school kan geven.
De belastbaarheid van ouders moet in acht worden
genomen.

noodplan
Ook pleiten de ouders voor een noodplan waarin de
school omschrijft hoe zij afstandsonderwijs vormgeeft,
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mocht dat weer nodig zijn. Daarnaast kwamen
verbeterpunten voorbij als meer uitleg over de
lesinhoud en gebruikte (digitale) methoden.
Zij vragen de school ook duidelijke verwachtingen
uit te spreken en contactmomenten tussen ouders
en leerkracht in te bouwen.

week- of dagprogramma
Onderwijsinhoudelijk vinden ouders een gezamenlijke
dagstart belangrijk en afstemming van het onderwijs
op de leerling, dus wat meer maatwerk. Daarnaast
zouden ze naast een digitaal aanbod ook graag lessen
in de vorm van werkboeken of schriften ontvangen.
Het werken met een week- of dagprogramma biedt
regelmaat en structuur.

goed werkend Ict-systeem
Ouders zien een goed werkend ICT-systeem als
voorwaarde om thuisonderwijs gedegen vorm te
geven. Ook vinden zij de keuze voor één programma
praktisch (dus of Teams of Classroom bijvoorbeeld).
Zij vragen de school te faciliteren op het gebied van
bijvoorbeeld iPads en materialen.

ervaringen en middelen delen
Binnen Resonans zijn intern begeleiders en ICT-ers
met elkaar (digitaal) in overleg gegaan. Zij hebben
ervaringen gedeeld, evenals programma’s en middelen.
De digitale geletterdheid schiet omhoog en medewerkers zijn steeds creatiever geworden om het onderwijs
werkbaar te houden en zo goed mogelijk rekening te
houden met ouders. We beseﬀen ons tegelijk dat je in
speciaal onderwijs wat specialer moet kijken. Met alle
landelijke maatregelen is dat niet altijd even makkelijk
gebleken. De enquête biedt in elk geval een schat aan
informatie, die de Resonans-scholen inzetten voor
afstandsonderwijs nu en waar nodig in de toekomst.

www.ResOnansOnDeRwIjs.nl
Resonans speciaal Onderwijs
Elisabethhof 17
2353 EW Leiderdorp
t 071 528 10 10
e info@resonansonderwijs.nl
maurice maeterlinckschool
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
t 015 278 02 00
De thermiek
Blauwe Vogelweg 1
2333 VK Leiden
t 071 519 54 90
Vso leystede
Van Swietenstraat 2
2334 EA Leiden
t (071) 517 50 11

tyltylcentrum De witte Vogel
Melis Stokelaan 1189
2541 GA Den Haag
t 070 388 88 50

Vso Het Duin
Stakman Bossestraat 79
2203 GH Noordwijk
t 071 361 41 50

Korte Vlietschool
Donizettilaan 1a
2324 BE Leiden
t 071 531 04 33

De Oeverpieper
Gruenepad 2
2203 EZ Noordwijk
t 06 124 57 370

praktijkcollege Het metrum
Schubertlaan 131
2324 CR Leiden
t 071 576 75 32

De Keerkring vso
Chaplinstrook 2-6
2726 SK Zoetermeer
t 079 341 05 36

De Duinpieper
Stakman Bossestraat 81
2203 GH Noordwijk
t 071 362 16 61

De Keerkring so
César Franckrode 66-68
2717 BG Zoetermeer
t 079 323 85 89
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