
 

 

30 maart 2020 

De kracht van samenwerken 
 

Er valt veel te lezen tijdens de Corona-thuismomenten. Zeker als leerkracht.  

Heel wat initiatieven steken de kop op, en leerkrachten blijken eens te meer creatief om 

de problemen het hoofd te bieden. Het COV blijft gaan voor structurele oplossingen, we 

stellen ons niet tevreden met pleisters op een houten been. 

 

Voor u gelezen op sociale media 

We keken mee in een gesloten facebookgroep van een kleuterjuf uit het Brusselse. Niet 

alle ouders hebben een laptop, maar velen hebben wel een gsm. Die kinderen werden 

betrokken in het verhaal dat de juf vertelde of ze las de kinderen voor uit een boek. De 

juf kwam ook op bepaalde momenten live, om iets te vertellen en de ouders en kinderen 

konden hierop reageren. 

Smartschool, facebook live … fantastische oplossingen, maar helaas merken we dat 13% 

in het secundair en nog meer kinderen in het basisonderwijs thuis niet of onvoldoende 

digitaal bereikbaar zijn. Dat los je ook niet op met een vracht laptops en gratis internet. 

Al helpt het wellicht wel tijdelijk. De vraag is in ieder geval groot. Op een mum van tijd 

waren er 5000 laptops gevraagd door de scholen. Het COV blijft vragen naar structurele 

oplossingen, onderwijs mag niet afhankelijk zijn van giften. 

 

Voor u gelezen in onze mailbox 

Heel wat leerkrachten waren de voorbije weken in de weer om pakketjes boeken en 

schriften rond te brengen bij wie digitaal niet bereikbaar is. Ons syndicale antwoord is 

dat leerkrachten dan in dienstverplaatsing zijn en recht hebben op een 

kilometervergoeding. En dat ze verzekerd zijn tijdens hun verplaatsing. 

 

Voor u gelezen in de brievenbus 

We zagen een postkaart passeren met een foto van twee juffen van de eerste 

kleuterklas, met een korte vraag voor de ouders en een vraag voor de kinderen. En een 

uitnodiging voor de facebookgroep van de klas. 

 

Voor u gelezen online 

Iedereen mee dankzij de kracht van velen. Enkele goede voorbeelden: 

▪ www.coronadenktank.be: leerkrachten worden in contact gebracht met elkaar 

en onlinetools worden gedeeld. 

▪ https://www.wijsindiversiteit.be/onze-nieuwsbrief/: Deze Nieuwsbrief 

diversiteit verzamelt heel wat praktische tips over hoe omgaan met diversiteit 

in deze crisis, ook voor wie digitaal minder makkelijk te bereiken is. Schrijf je 

in! 

▪ https://sites.google.com/schoolmakers.be/begeleiderszondergrenzen: Heb je 

vragen waarvoor je graag advies hebt? Wat na de coronacrisis, hoe los je het 

op je school organisatorisch op? ‘Begeleiders zonder grenzen’ geven 

inspiratie. 

 

Leerlingen van thuis uit begeleiden, helpen langs digitale weg, je lespraktijk staande 

houden, info vinden … Niet eenvoudig. Hoe pak jij het aan? Wat is jouw ultieme tip of 

nuttige link? Mail naar cov.basis@acv-csc.be en/of deel jouw verhaal via Facebook en 

Instagram. Met goede voorbeelden help je je collega's! 
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