
 

5 tips om je kroost thuis te begeleiden 
 

Vrij naar https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/20/tips-aanlooplessen/ 

 
Hoe combineer je dit met je eigen werk en huishouden? En wat als de motivatie bij je kind 
ver te zoeken is? Hier zijn vijf tips om deze bijzondere lesperiode door de coronacrisis 
zonder kleerscheuren te overleven. 

 

Tip 1: Kruip niet in de rol van thuisleerkracht: Als ouder heb je vandaag nog steeds 
dezelfde begeleidende rol die je voorheen ook had: je bemoedigt je kind, biedt structuur en 
kijkt mee over zijn of haar schouder. Inhoudelijk help je pas wanneer je kind alle andere 
hulplijnen heeft opgebruikt. Wat je in geen enkel geval mag doen, is het huiswerk in de 
plaats van je kind maken. Sommige ouders willen geen slecht figuur slaan en zijn bang dat 
het verkeerd overkomt wanneer hun kind geen of slecht huiswerk aflevert. Hiermee help je 
niemand vooruit, integendeel. Je kind leert niets bij, de leerkracht krijgt een vertekend beeld 
over de opgestoken kennis en jij bent er veel meer tijd aan kwijt dan nodig. 

 

Tip 2: Zorg voor structuur en maakt een dagschema: Structuur en planning bieden een 
belangrijke houvast, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Overloop samen met je kind 
zijn of haar opdrachten, vraag hoe ze dat willen aanpakken en of ze daarbij hulp nodig 
hebben. Probeer daarna in de mate van het mogelijke een dagschema op te stellen waar je 
je met z’n allen aan houdt. Ook het eventuele (thuis)werk van de ouders krijgt hierin een 
plaats. Op die manier is voor iedereen duidelijk wie waar wanneer mee bezig is. Indien 
mogelijk is het aangewezen dat iedereen zijn of haar eigen werkplek krijgt. Dat hoeft geen 
aparte kamer te zijn: ook een vaste plaats aan de keukentafel biedt regelmaat. Ten slotte 
kunnen gezinsroutine herkenbaarheid en rust brengen. Start de dag op en sluit deze ook 
weer af zoals jullie dat vroeger ook deden. Blijf samen ontbijten, je klaarmaken in de 
ochtend, start op een vast tijdstip met je school- en werkdag, enzovoort. 

Tip 3: Motiveer je kind door middel van keuzevrijheid: Keuzevrijheid en inspraak is 
belangrijk om die motivatie te verhogen. Betrek daarom je kinderen in het samenstellen van 
het dagschema en geef hen de vrijheid om zelf de volgorde van taken en opdrachten te 
bepalen. Het kan ook helpen om bij het overlopen van de taken uit te leggen wat het doel 
van de opdracht is. Wanneer kinderen ergens het nut van inzien, beginnen ze er met meer 
plezier aan. Toon tussendoor interesse in waar je kind mee bezig is en moedig hem of haar 
aan om door te zetten. Lukt het even niet meer? Stel dan oplossingsgerichte vragen: “wat 
was je aan het doen, wat lukte wel, waar liep je op vast, hoe zou je het anders kunnen 
doen?” 

Tip 4: Aarzel niet om de betrokken leerkrachten te contacteren: Krijg je je kind niet meer 
gemotiveerd om voor school aan het werk te gaan? Dan doe je er goed aan dat je de 
klastitularis hiervan op de hoogte brengt. Samen kunnen zij bekijken wat er aan de hand is 
en of bijvoorbeeld een aangepast programma is aangewezen. Op die manier blijf jij in je rol 
als ouder en moet je je kind niet pushen. 



Tip 5: Wees mild voor je kinderen en voor jezelf: Er is niks mis mee als je als ouder in je 
dagschema een moment voorziet waarop je tijd vrijmaakt voor jezelf. Je hoeft niet alleen 
maar te werken en bezig te zijn met je kinderen, al is dit in de praktijk makkelijker gezegd 
dan gedaan. Je kan een lijst opstellen met alternatieve dingen waarmee je kind zich kan 
bezighouden wanneer jij niet mag gestoord worden. Dat kunnen huishoudelijke klusjes zijn 
zoals het leegmaken van de vaatwasser, maar ook plezierige dingen zoals voetballen of een 
strip lezen. 

Voor meer tips, surf naar www.schoolmakers.be (de Eerste Hulp voor Ouders van 
Schoolmakers) 

 

 

 

 


