
 
 

TIPS VOOR OUDERS 
 

 
 
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Velen van u zullen er inmiddels achter zijn gekomen, dat lesgeven toch wel een heel 
apart beroep is. In de media wordt momenteel veel aandacht besteed aan hoe 
gezinnen hun dag indelen en hoe de rust wordt bewaard met een gezin met 
thuiswerkende ouders en kinderen die ook nog aan het werk moeten.  
Thuiswerken is niet voor alle leerlingen weggelegd. Dat geeft de nodige zorgen. Vooral 
nu naast de regelmaat van school ook nog de fysieke uitlaatklep van het georganiseerde 
sporten wegvalt. 

 

Deze nieuwe situatie vraagt van u in de meeste gevallen ook een andere rol. 
Uiteraard zijn er leerlingen die het thuiswerken geweldig vinden en het zonder 
problemen oppakken. Zij hebben een planning waar ze zich aan houden, nemen 
contact op met hun docenten als ze tegen moeilijkheden in de leerstof aanlopen. 
Over hen hebben we het niet. 

Er zijn ook leerlingen die helemaal geen zin hebben in werken. Die je achter de 
vodden moet zitten, die gefrustreerd raken als ze vastlopen in het schoolwerk. Daar 
voegen de consequenties van corona ook nog de nodige sociale beperkingen aan toe. 

Hoe begeleid je leerlingen vanuit de ouderrol zonder controleur te worden? 
Hierbij  een aantal tips voor u die misschien ook handig zijn om bij u thuis toe te 
passen. 

1. Vasthouden dagstructuur 
Zorg in deze periode voor eenzelfde dagstructuur en routine als tijdens een school- 
periode. Veel gezinnen spreken af dat ze gewoon allemaal op tijd aan het ontbijt zitten 
en met elkaar de dag doornemen. Ze gaan op tijd naar bed en zien deze tijd niet als 
vakantietijd. Zo zal de opstartperiode wanneer school straks weer begint minimaal zijn. 
Daarnaast is het goed stil te staan bij het feit dat je als gezin rekening met elkaar en 
elkaars werk moet houden. Luister dus muziek met oortjes in, bekijk filmpjes op social 
media in je eigen kamer in plaats van in de woonkamer waar iedereen werkt. 
 
 

  Lees meer tips op pagina 2 en 3!         



 

2. Weet hoe het puberbrein werkt 
Er wordt veel onderzoek gedaan naar het puberbrein. De hersenen van pubers zijn nog 
niet op alle fronten volgroeid. Daarom kunnen pubers nog niet alles wat volwassenen 
wel kunnen, al denken ze zelf vaak van wel. Ze hebben hun ouders meer nodig dan 
ze toe willen geven. Zo kunnen pubers wel plannen, maar zijn ze nog niet in staat een 
goed overzicht te houden. Hierdoor laten ze zich snel afleiden en kunnen ze zich niet 
aan hun planning houden. Dit deel van de hersenen (neo cortex) is nog niet voldoende 
ontwikkeld. 

 
Als ouder(s)/verzorger(s) is het zaak hun kinderen zelf een planning te laten maken 
en hen vervolgens te helpen bij het zich houden aan die planning. Dit kan door 
structuur te bieden, duidelijke afspraken te maken, een beloning in het vooruitzicht 
te stellen. Ook helpt het kinderen als er geen afleiders zijn, dan kunnen ze zich 
makkelijker en beter concentreren en gaat het huiswerk 5x zo snel. Dus geen 
Instagram, appjes, YouTube e.d. tijdens het maken van schoolwerk.  
Het is ook niet de bedoeling om uw kind zo te ondersteunen dat het zelf geen 
verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn of haar gedrag.  

3. Verwerken van lesstof 
Bij het verwerken van de lesstof die de leerlingen krijgen kunt u als ouder(s)/ 
verzorger(s) ook helpen. Zo kunt u vragen uit te leggen waar de stof over gaat doordat 
ze bijvoorbeeld 

 
• Proefwerkvragen voor u maken die u gaat beantwoorden. 
• Filmpjes zoeken op YouTube over de lesstof en die aan u laten zien. 
• Een tekening maken en u uitleggen wat die betekent. 
• Een samenvatting maken en u die laten lezen. 

 

Omdat de kinderen via deze manieren actief zijn en de ouder(s)/verzorger(s) een 
nieuwsgierige houding aannemen, wordt er dopamine gemaakt, dit bevordert het 
willen leren. Bovendien houden de kinderen zelf de autonomie (zelfstandig werken) 
en moeten ze ons iets uitleggen. Dit laatste is de beste manier van leren. 

4. Evaluatie aan het einde van de dag 
Het is heel goed om aan het einde van de dag te bespreken hoe alles is verlopen en 
waar iedereen tegenaan is gelopen. Door te reflecteren op de dag kunt u als ouder(s)/ 
verzorger(s) met uw kind onderzoeken waar extra hulp nodig is met leren of overhoren 
of het maken van opdrachten. Was de tijdsplanning reëel die is opgesteld? Werkte de 
structuur die jullie met elkaar hadden bedacht? Waar ben je trots op en waar liep je 
tegenaan? Zo kun je tijdens het avondeten alles doornemen en nieuwe afspraken 
maken voor de volgende dag. 
 
 

5. Inbouwen van ontspanning 
In gezinnen worden ideeën uitgewisseld voor andere vormen van ontspanning en 
sporten: hardlopen, de hond uitlaten (ineens favoriet), legpuzzels maken, spelletjes 
spelen. Sommige kinderen hebben zelfs een heel workout schema voor de familie ge- 
maakt! 

6. Complimenten 
Het is belangrijk vooral positieve feedback en complimenten te geven. Door de 
inspanning van uw kind te belonen, zorgt u ervoor dat hij/zij zich een tweede keer weer 
wil inspannen, waardoor uw kind doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen kweekt. 

7. En ook nog! 
Natuurlijk kan de boog niet altijd gespannen staan, dat is logisch. Wanneer het een 
dag niet lukt, is er geen man overboord. Morgen weer een dag! Het is goed om vooral 
de humor te blijven zien en als gezin niet in een kramp te komen. 

 
Tot slot: 
Voor veel examenleerlingen geldt dat het belangrijk is om in deze periode een 
planning te maken en met zichzelf af te spreken wat ze gaan doen de komende 
periode. Die periode is nu aangebroken. Mochten er vragen zijn over het plannen 
kunt u contact opnemen met de mentor of de vakdocent van uw zoon of dochter. 
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