
 
 

 
 

Good practice primair onderwijs 

Doen wat werkt! Voor scholen, 
door scholen in coronatijd 

 
 
Hieronder vind je tips voor als enkele leerlingen uit je klas thuis zitten.  
 
Dagstructuur 
 

• Voor leerlingen is het belangrijk om een dagstructuur aan te houden. Het helpt om opdrachten 
(online) klaar te zetten, zodat ze vanaf dag 1 een programma hebben. 

• Ga er vanuit dat enkele leerlingen afwezig zijn. Werk met een dag-/weektaak en plaats die op het 
school online platform. Ouders kunnen het schoolwerk ophalen. 

• Plaats enkele opdrachten op het online platform, waar leerlingen meteen mee aan de slag 
kunnen, zonder materiaal van school op te halen. 
 
Bijvoorbeeld: 
- tafel(s) oefenen  
- spelling categorie oefenen, bijvoorbeeld spellingoefenen.nl  
- woordpakket oefenen 
- kruiswoordclip (gr. 6 t/m 8) bij het thema in de klas  
- tekenopdracht  
- leesbingo 
- nieuwsbegrip 
- School-TV 
 

• Plan op vaste tijden online activiteiten. 
 

Voortgang 
 

• Dagelijks een vast moment afspreken voor het volgen van één of meer lessen via Teams. 
• Meedoen met de les via Teams. Wijs een maatje aan, die opdrachten doorgeeft en eventueel de 

chat beheert. 
 
 
 
 

http://www.spellingoefenen.nl/
https://webje.yurls.net/nl/page/742888


contact 
 

• Spreek af wie het contact onderhoudt met leerling en ouders na de afmelding. En spreek samen 
af welk doel dit contact heeft. 

• Geef erkenning voor de lastige positie van ouders en de leerling. Bespreek wat wel mogelijk is 
binnen de huidige situatie. 

• Vraag goed door wanneer een leerling niet inlogt, geen opdrachten inlevert, etc. Wat is er nodig 
om het wél voor elkaar te krijgen? 

• Gebruik de chat van Teams. Je kunt dit als leerkracht doen, maar dit kan ook door één van de 
leerlingen. 

• Laat de afwezige leerling lezen met een maatje via videobellen. 
• Met Teams op een tablet kan een leerling samen met de leerling thuis een opdracht maken. 
• Via Teams kan de leerling thuis contact houden met de klas. Bijvoorbeeld bellen via het digibord. 

 
 

technisch 
 
Mogelijkheden in online lessen 

• Lessen en dan met name de instructies worden opgenomen via Swivl en later doorgestuurd naar 
de leerling.  

• Met een camera in de klas kun je lessen via Teams streamen.  
• De leerling volgt via een iPad of laptop de lessen via Teams en  gebruikt daarnaast de telefoon als 

2e scherm om bijvoorbeeld opnames van het bord te maken. 
• Lessen zoals bijvoorbeeld instructies voor rekenen kan je op YouTube zetten.  
• Als het gaat om het volgen van de lessen door een enkele thuiszittende leerling. Bijvoorbeeld 

omdat hij/zij verkoudheidsklachten heeft en in afwachting is van de coronatest. Leg dan bij de 
laptop in de klas een extra microfoon neer. Een Jabra microfoon geeft goede resultaten. Gebruik 
deze vergadermicrofoon ook bij Teams als meerdere leerlingen aanwezig zijn.  

• Een maatje met (leen) laptop/tablet (van school), zorgt ervoor dat de thuiszittende leerling de les 
kan volgen. 

• Leen vanuit school laptop/tablet uit voor thuis. 
 
 

Signaleren en registeren 
 
Het eerste contact met de medewerker die de telefoon aanneemt is bepalend voor het vervolg. Is deze 
medewerker goed geïnstrueerd? Zijn er duidelijke afspraken? Is er een code (bijvoorbeeld OO voor Online 
Onderwijs) als er een melding wordt gedaan voor verzuim door corona? Zodat je weet dat de leerling niet 
ziek thuis zit. En weet de leerkracht wat hij / zij moet doen zodat deze leerling wel aanwezig is bij online 
onderwijs? En wat als de leerling daadwerkelijk ziek is door corona. De code AC kun je bijvoorbeeld 
gebruiken als een leerling afwezig is door corona en ook daadwerkelijk ziek is.  
 

https://www.activegroup.nl/swivl/


Handige websites 
 

• weeraanwezigopschool.nl  
Betrouwbare informatie en antwoord op vragen die je kunnen helpen om ook de leerlingen die 
niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Hiermee dragen we bij om schooluitval 
van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen. Deze informatie wordt dagelijks aangepast op 
basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern 
begeleiders en zorgcoördinatoren. 
 

• lesopafstand.nl  
Een overzicht met tips en voorbeelden voor lesgeven op afstand voor po, vo en mbo. Je vindt er 
concrete stappenplannen met informatie over alle mogelijkheden die er zijn om onderwijs digitaal 
aan te bieden. 
 

• Hoe regel je snel, effectief en goed onderwijs op afstand? 
Kijk hiervoor op steunpuntpassendonderwijs.nl en stichting-leerkracht.nl 
 

• Hoe kun je digitaal onderwijs geven? 
Actuele tips over tools voor onderwijs op afstand en veilingheid vind je op leraar24.nl 

 
• Tips voor de thuisblijvers. 

Maak een vlog op blog voor de thuisblijvers en werk op afstand samen aan een project. Denk 
hierbij aan een duo-dictee of een spreekbeurt. Meer tips vind je op leraar24.nl  

 
 

 
    

http://www.weeraanwezigopschool.nl/
http://www.lesopafstand.nl/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/praktijkvoorbeelden/corona-en-passend-onderwijs/
https://stichting-leerkracht.nl/praktische-handvatten-voor-onderwijs-op-afstand
https://www.leraar24.nl/2619254/actuele-tips-en-tools-voor-onderwijs-op-afstand/

