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Ineke – lerares basisonderwijs 

 

 

Ik heb groep 3 en 4. Er zitten 24 kinderen in mijn 

klas met 11 verschillende nationaliteiten! U denkt 

misschien dat is zo’n dure internationale school. 

Nee hoor, het is een gewone basis school in een 

kleurrijke woonwijk.  

 

Tweemaal in de week start ik mijn dag om negen 

uur met overleg met mijn collega’s. Iedereen zit 

thuis achter zijn PC en heeft het programma 

“teams” ingeschakeld.  

 

Mijn schooldag met de kinderen begint om half 

negen met de voorleesfilm. Ontbreekt er iemand 

dan pak ik de telefoon en zoek contact. De video 

is van tevoren opgenomen. Ik zit in een grote 

voorleesstoel en mijn man maakt de opname. 

Daarna begeleid ik de kinderen via Snappet met 

lezen, rekenen en taal. Ik kan via mijn scherm alle 

kinderen volgen en zie of ze goed bezig zijn. Lukt 

het iemand niet, of zit een kind in een verkeerde 

opdracht, dan grijp ik in. En natuurlijk kunnen ze 

ook met mij contact maken en vragen stellen. 

 

Tussendoor ga ik met 4 kinderen video-lezen of 

heb ik een gesprek met een ouder. 

’s Middags heb ik tijd om kinderen te bellen, zes 

per dag. Dus aan het einde van de week heb ik ze 

allemaal minstens eenmaal “gezien” en gespro-

ken. 

 

In de loop van de week maak ik het programma  

voor de volgende week. De cruciale doelen blijven 

overeind, maar de ballast gaat eruit. Op zaterdag 

maak ik werkpakketjes klaar. Want de lessen wor-

den niet alleen digitaal gegeven. Met mijn tas vol 

ideeën ga ik naar school om ze verder uit te wer-

ken in verschillende niveaus en in veelvoud te ko-

piëren. Ook gaat er een rooster mee. Naast de 

schriftelijke opdrachten en knutselwerkjes gaan 

ook de muziek- en dramaopdracht in de tas. Ook 

zit er een tekenopdracht bij. Op de pakketjes 

schrijf ik de naam van het kind en zet ze klaar 

voor maandag wanneer ze worden opgehaald. 

Blijft een pakketje staan, dan ga ik daar achter-

aan!   

 

Ook op zaterdag maak ik de instructiefilmpjes 

voor de nieuwe lesstof.  Dat betekent met sheets 

naar “de filmset” waar een collega staat te wach-

ten om de film te maken. Als ik geluk heb, kan ik 

er ook een paar plukken van internet. 

 

Ik zie de afgelopen vier weken als een hectische 

periode. Maar ik heb mensen op een andere ma-

nier leren kennen, niet alleen mijn collega’s, maar 

ook ouders en kinderen. Petje af voor ouders en 

voor kinderen. Het succes van dit digitale corona-

tijdperk staat of valt met een goede directeur die 

leiding geeft en de collegialiteit van het team. En 

die heb ik! 

 

 

 


