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Tips voor de HERSTART van het primair onderwijs  
 
Beste onderwijsprofessionals, 
 
De hele wereld is in de afgelopen maanden geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie door 
het coronavirus. Het dagelijkse leven van iedereen is abrupt verstoord. Nu er nieuwe maatregelen 
voor het onderwijs zijn aangekondigd, zal op alle scholen opnieuw worden nagedacht over hoe de 
draad weer opgepakt kan worden in ‘het nieuwe normaal’. 
 
Vooral het sociaal-emotionele welzijn van de kinderen vraagt aandacht, omdat veel kinderen hun 
vriendjes, vriendinnetjes, het omgaan met elkaar en hun dagritme hebben moeten missen. Ook kan er 
in de thuissituatie het één en ander hebben gespeeld. 
 
Deze herstart is, net als onderwijs op afstand, een nieuwe en onbekende weg. OBD Noordwest wil je 
hierbij ondersteunen met enkele tips. We hebben ze ondergebracht in 5 onderwerpen die je in 
onderstaande cirkel vindt. Klik voor meer informatie verder op de tekst. Neem bij vragen vrijblijvend 
contact op met de genoemde adviseur(s). We denken graag met je mee. 
 
We wensen je een goede herstart! Blijf gezond! 
 
Vriendelijke groeten,  
 
Het team van OBD Noordwest 
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De situatie rond het coronavirus grijpt in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van ons allemaal en 
dus ook van de kinderen. Uiteraard is de ervaring van elk kind anders. Daarom is het belangrijk om, 
zeker in de weken na de herstart, veel aandacht te besteden aan hoe de leerlingen deze crisis 
beleven. Hoe wordt er thuis mee omgegaan? Welke emoties ervaren de kinderen? Hoe gaat het met 
familie en vrienden? Welke onzekerheden zijn er over de toekomst? Etc.  
 
Je hebt hiervoor diverse mogelijkheden, die je zowel online als offline kunt inzetten. Bijvoorbeeld: 
 

• (Online) gesprekjes, individueel of in een kleine setting 
• Luisteren naar muziek en hierbij laten tekenen/schilderen 
• Iets laten maken voor bijvoorbeeld opa en oma 
• Verhalen schrijven 
• Gedichten maken 
• Dagboek bijhouden, individueel of met de hele klas 
• Raps maken 

 
Laat kinderen hun creaties fotograferen en met de leerkracht delen via e-mail. 
 
Als je als school gebruik maakt van een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, dan vind je 
ook hierin aanknopingspunten om dit proces te begeleiden. Bijvoorbeeld De Vreedzame School, blok 
4: We hebben hart voor elkaar. Een aantal methodes biedt aanvullende activiteiten op hun website. 
 
Neem bij vragen vrijblijvend contact op met onderstaande adviseur(s). We denken graag met je mee. 
 
Pedagogisch klimaat & Gedrag: Irma de Bood idebood@obdnoordwest.nl  

Jonge kind: Riet Tuink 
Susanne Hoogland 

rtuink@obdnoordwest.nl 

shoogland@obdnoordwest.nl  
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De situatie rond het coronavirus grijpt in op de emotionele ontwikkeling van ons allemaal. Daarbij heeft 
de situatie ook enorme impact op jouw professioneel handelen. Uiteraard is de ervaring van ieder 
teamlid weer anders. Het is belangrijk om in het kader van teamvorming, zeker in de weken na de 
herstart, aandacht te besteden aan hoe jij en jouw collega’s deze crisis ervaren hebben. Net als bij de 
leerlingen stel je vragen als: hoe ga je ermee om? Welke emoties spelen er? Hoe gaat het met familie 
en vrienden? Welke onzekerheid is er over de toekomst? Etc.  
 
Daarnaast zijn jullie weer als team aanwezig op school en zul je ervaren dat er verschillen zijn in de 
startsituatie van de groepen. De slogan die geldt is: “We doen het samen.” Daarom de tip om de 
vrijdag vóór de meivakantie geen online lessen te geven, maar expliciet met het team in gesprek te 
gaan over agendapunten als: 
 

• Wat brengt de herstart binnen het team teweeg? Welke emoties/zorgen roept het op?  
• Kunnen alle leerkrachten weer voor de klas (gezien gezondheid)?  
• Hoe wordt er gedacht over de opbrengsten? Ervaren leerkrachten druk/onzekerheid? 
• Wat worden de ‘minimaaldoelen’? 
• Wat verwachten wij van elkaar? Hoe ondersteunen we elkaar?  
• Hoe houden we oog voor elkaar? 
• Welke verwachtingen heeft de directie van het team? Van de opbrengsten…? 
• Hoe gaan we de vakantie in? 
• Hoe onderhouden wij het contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren)? 

 
Neem bij vragen vrijblijvend contact op met onderstaande adviseur. We denken graag met je mee. 
 
Ellen de Schiffart edeschiffart@obdnoordwest.nl  
 
[Home] 
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Waarschijnlijk draaide jouw groep voor de sluiting van de scholen lekker. De regels en verwachtingen 
waren duidelijk, waardoor er op een plezierige manier geleerd kon worden van jou en van elkaar.  
Door de sluiting is dit proces (deels) doorbroken. Het is voor de kinderen weer spannend om naar 
school te gaan. Net als bij aanvang van een nieuw schooljaar speelt er voor de leerlingen: Hoe gingen 
we ook alweer met elkaar om? Wat vonden zij van mij? Welke rol heb ik in de groep? Je zou de eerste 
dag na de herstart kunnen beschouwen als de start van een nieuw schooljaar. 
 
Toch zal het dit keer nóg anders zijn. De kans is groot dat je met kleine groepjes tegelijk gaat 
beginnen. Hoe klein het groepje ook zal zijn, het is raadzaam om toch in te zetten op het proces van 
groepsvorming. Kinderen zullen zich daardoor weer snel fijn voelen in de klas. Je kunt hierbij denken 
aan: 
 

• Wat zijn de (aangepaste) regels? Leer ze (opnieuw) expliciet aan en geef feedback op de 
uitvoering.  

• Geef veel complimenten op gewenst gedrag. 
• Zet elk ontmoetingsmoment een korte groepsvormende activiteit in, uiteraard met 

inachtneming van de 1,5 meter afstand. 
• Zet tijdens je instructie korte overlegmomenten (coöperatieve werkvormen) in, dit kan ook 

prima op 1,5 meter afstand. 
• Observeer nauwgezet het proces: hoe gaan de kinderen met elkaar om? Zijn er interventies 

nodig? Is de samenstelling van de groepjes in orde? 
 
Neem bij vragen vrijblijvend contact op met onderstaande adviseur. We denken graag met je mee. 
 
Irma de Bood idebood@obdnoordwest.nl  
 
[Home] 
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Door de sluiting van de scholen was het waarschijnlijk niet mogelijk om de lessen te geven volgens 
planning. Het is geweldig om te zien hoe iedereen keihard werkt om zoveel mogelijk de continuïteit te 
waarborgen. Toch is de kans groot dat je, nu de scholen weer (beperkt) open gaan, keuzes moet 
maken welke lesdoelen nog aan bod komen tot het eind van dit schooljaar. 
  
Om je hierbij te ondersteunen hebben we een stappenplan opgesteld waarmee je de lestijd optimaal 
en planmatig invulling kunt geven: 
 
Stappenplan invulling lestijd 
 
Stap 1 
Stel vast welke doelen je minimaal wilt behalen aan het eind van dit schooljaar. Wees daarbij reëel en 
maak het zowel voor jezelf als de leerlingen haalbaar. Je kunt hierbij gebruik maken van: 

a. de doelen per leerjaar van de methode die je gebruikt (zie Basispoort)  
b. de SLO-doelen 
c. de E-toets van het LVS 

 
Stap 2 
Stel vast hoeveel lesuren je beschikbaar hebt tot het eind van het schooljaar. En hoe je die gaat 
verdelen over activiteiten voor het welzijn van de kinderen en de te behalen leerdoelen op het gebied 
van taal, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen. 
 
Stap 3 
Breng de startsituatie van de leerlingen in kaart. Stel vast welke vaardigheden de kinderen op dit 
moment hebben ten aanzien van deze minimale doelen. Hierbij kun je gebruik maken van:  

a. de M-toets van het LVS  
b. de methodetoetsen die al zijn gemaakt 
c. een inschatting van de ontwikkeling tijdens het thuisonderwijs op basis van de interactie die je 

hebt gehad en het werk dat je leerlingen hebben gemaakt  
d. observaties tijdens de eerste schooldagen na de herstart  
e. de bloktoets; laat deze vooraf maken om vast te stellen welk doel al door wie wordt beheerst 

 
Stap 4 
Maak op basis van de informatie uit stap 1, 2 en 3 de planning tot het einde van het schooljaar. Welke 
doelen komen in welke les aan de orde? De extra week per blok komt hiermee te vervallen en wordt 
ingezet voor instructie. 
 
Stap 5 
Is er nog ruimte in de planning? Dan kun je extra doelen opstellen voor leerlingen die meer aan 
kunnen dan de minimale doelen. En/of aanvullende doelen voor de kinderen die meer tijd nodig 
hebben of laag hebben gescoord op de M-toets.  
 
Minister Slob heeft SLO gevraagd scholen, die daar behoefte aan hebben, te helpen bij de prioritering 
van het onderwijsaanbod. Meer informatie vind je op de website van SLO.  
 
  

Planning lesdoelen 

https://slo.nl/thuisonderwijs/prioriteren-leerdoelen/
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TIP! 
Neem alle instructies op, die je online en offline geeft. Zo kunnen kinderen ook op een later moment 
(thuis of op school) de instructie bekijken. Ook handig voor ouders/verzorgers. 
 
Neem bij vragen vrijblijvend contact op met onderstaande adviseur(s). We denken graag met je mee. 
 
Rekenen & Wiskunde: Ineke Bruning ibruning@bdnoordwest.nl  

Taal & Lezen: Lisette Visser-Buurman 
Marjolein Huiberts 

lvisser@obdnoordwest.nl  

mhuiberts@obdnoordwest.nl 

(Hoog)begaafdheid: Marije van der Maat mvandermaat@obdnoordwest.nl 

Jonge kind: Riet Tuink 
Susanne Hoogland 

rtuink@obdnoordwest.nl 

shoogland@obdnoordwest.nl  

Zorg voor leerlingen | Passend 
onderwijs: 

 
Meike Oostermeijer 
Karin de Wit 

 

moostermeijer@obdnoordwest.nl 

kdewit@obdnoordwest.nl  
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Het werd al snel duidelijk dat de Centrale Eindtoets voor groep 8 kwam te vervallen. Op dit moment is 
nog niet duidelijk wat de overheid van de scholen zal verwachten ten aanzien van E-toetsen. Kijk voor 
de laatste informatie op www.lesopafstand.nl. 
 
LVS E-toetsen 
 
Het doel van de afname van de E-toets zal dit keer met name zijn om snel een beeld te krijgen waar 
de leerlingen staan na een periode van onderwijs op afstand. En minder om de trend van de 
ontwikkeling over een langere periode te volgen. 
 
Om de vakinhoudelijke onderwijsbehoeftes in kaart te brengen zijn er twee afnamemomenten 
mogelijk: 
   

1. De E-toetsen worden afgenomen in juni. Het team kan hier voor kiezen als achterstanden zijn 
ingelopen, er voldoende instructies zijn gegeven en automatisering heeft plaatsgevonden. 
Afname voor de zomervakantie heeft als voordeel dat je na de zomervakantie meteen een 
effectieve start kunt maken. 

 
2. De E- toetsen worden afgenomen in augustus. Het team kan hiervoor kiezen, zodat de 

leerkrachten alle tijd kunnen benutten om instructies te geven en tijd te creëren voor 
automatisering. Voor eventuele aanpassing van de norm kun je je wenden tot de eigen LVS- 
aanbieder. 

 
Uiteraard maakt iedere school/bestuur een eigen afweging.  
 
Breng voorafgaand aan het nieuwe schooljaar de vakinhoudelijke onderwijsbehoeftes van de 
leerlingen in kaart door bijvoorbeeld voor ieder vakgebied een didactisch groepsoverzicht te maken. 
Je kunt op basis hiervan een gedegen groepsplan opstellen. Een aantal methodes heeft informatie 
opgenomen hoe je in de eerste weken de lesstof van het vorige schooljaar kunt herhalen.  
 
Neem bij vragen vrijblijvend contact op met onderstaande adviseur(s). We denken graag met je mee. 
 
Paula Heemskerk pheemskerk@obdnoordwest.nl   
Ellen de Schiffart edeschiffart@obdnoordwest.nl  
 
[Home] 
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