
 

Brainstorm over samenwerking met ouders in 
coronatijd   1

 
De brainstorm heeft plaatsgevonden online op 8 en 9 juni. 
Deelnemers aan de brainstorm waren diverse functionarissen die in hun 
werk te maken hebben met ouders van jonge kinderen. De meeste deelnemers waren 
docenten van ouderbijeenkomsten. We hebben besproken op welke manier zij de afgelopen 
periode, gedurende de corona-thuisblijfperiode, met ouders gecommuniceerd hebben. We 
hebben gekeken welke manieren goed werkten en we zouden kunnen/willen voortzetten. 
Daarnaast hebben we gekeken welke andere en nieuwe mogelijkheden we zien voor 
communicatie. Daarbij focussen we op communicatie die de ontwikkeling-ondersteunende 
houding van ouders naar hun kinderen versterkt.  
 
Hoe zag de communicatie er uit?  

● Er zijn door de docenten veel filmpjes gemaakt en doorgestuurd naar ouders. In deze 
filmpjes werden liedjes gezongen, boeken voorgelezen en activiteiten voorgedaan. 
Ook werden foto’s van de woordkaarten van LOGO 3000 doorgestuurd.  

● Sommige locaties lieten ouders huiswerkpakketjes, spelletjes en 
(kinderzwerf)boeken ophalen, of gingen dit langsbrengen. Het langsbrengen werd 
erg gewaardeerd door ouders.  

● Wat ook gestuurd werd waren tips, links naar activiteiten en naar digitale 
prentenboeken. Voor sommige ouders was dit duidelijk te veel van het goede. Zij 
wisten niet meer wat zij waarmee moesten.  

● Bij de docenten was nauwelijks bekend wat de ouders in de praktijk deden met de 
informatie en de materialen. Er was weinig dialoog over.  

● Er werd veel informatie gestuurd over Corona. De ouders die hierover niet in gesprek 
gingen met de (voor)school werden soms heel erg bang van de informatie. 
Vermoedelijk hebben ze niet begrepen wat er stond in de informatie en/of kregen ze 
ook veel berichten via andere wegen, waardoor ze bang werden.  

● Omdat de verwachting was dat niet alle ouders de materialen in huis hadden, zijn er 
twee acties ondernomen: er is gezorgd dat de activiteiten alleen met materialen 
gedaan zouden hoeven worden met spullen die iedereen in huis heeft (bijvoorbeeld 
sokken of flessendoppen). Er zijn ook pakketjes langsgebracht met basale 
(knutsel)materialen zoals stoepkrijt, lijm, potloden en plakband.  

● Verschillende docenten en leerkrachten hebben met ouders regelmatig contact 
gehad via whatsapp of via (videobellen). De één heeft dit gedaan via groepsapp, de 
ander met elke ouder apart. Dit heeft positieve effecten gehad. Het contact was 
persoonlijk, ouders konden hun zorgen kwijt, ouders kregen tips op maat en konden 
daardoor hun kind nog beter ondersteunen.  

● Sinds de kinderen weer naar de (voor)school gaan, lijken ouders en medewerkers 
het idee te krijgen dat het niet meer nodig is om elkaar te spreken over de 
ontwikkeling-ondersteunende houding, dus de communicatie hierover stopt nu 
gaandeweg.  

1 Dank aan Joyce, Annette, Carla, Saraja, Petra, Anja, Jolanda, Annegien, Hildegard, Gaby en Mary.voor hun bijdrage.  
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● Sinds de kinderen weer naar de voorschool komen worden de 
haal-en-brenggesprekken buiten gevoerd. Dit is fijn voor zowel ouders als 
pedagogisch medewerkers. Er vindt weer echt uitwisseling plaats.  

● Eén van de docenten heeft actief ouders aan elkaar gekoppeld gedurende de 
coronatijd. Deze ouders hebben elkaar geholpen met het huiswerk van de kinderen 
en met elkaar gepraat over de coronamaatregelen. Dit hielp heel goed, omdat 
sommige ouders door hun angst voor corona erg in een isolement kwamen te zitten.  

 
Conclusie over de communicatie  

● Contact met ouders en tussen ouders helpt; er ontstaat een wederzijds gevoel van 
samenwerken. Dit contact was er op sommige plekken veel meer dan ooit tevoren en 
het zou mooi zijn om dat vast te houden.  

● Teveel zenden werkt averechts. Het is beter om een beperkt aantal passende 
activiteiten of tips te geven 

● Aandacht voor de specifieke vragen en situatie van ouders heeft een hoog 
rendement; we kunnen meer vragen aan ouders wat ze zelf zouden willen of nodig 
hebben.  

● Contact tussen ouders stimuleren helpt ook; ze leren van elkaar, kunnen elkaar 
dingen uitleggen, de isolatie doorbreken en helpen al te grote angst weg te nemen 

● Het heeft meerwaarde om ouders live te zien zodat zij ook een beetje uit hun 
isolement komen.  

● Het is een goed idee om te zorgen dat ouders materialen in huis hebben zodat ze 
gemakkelijk met hun kind aan de slag kunnen  

 
Met welke richtlijnen moeten we rekening houden?  
Contact ouder(s)/ verzorger(s)  
Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (cf 
RIVM-richtlijn). Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet 
aanwezig in de school/opvanglocatie. Oudergesprekken kunnen eventueel na schooltijd op 
het buitenspeelplein of elders buiten plaatsvinden. 
 
Groepen en samenkomsten 
De algemene regel is dat mensen die niet tot een huishouden behoren altijd 1,5 meter 
afstand tot elkaar houden, binnen met maximaal 30 personen. 
Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 3 
personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter. 
Binnen mogen samenkomsten plaatsvinden in beginsel van maximaal 30 personen per 
gebouw en onder voorwaarde dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er vindt 
altijd een checkgesprek plaats; mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis. 
 
Wanneer er twijfel is over wat mag en wat niet in een specifieke situatie dan kunnen we 
bellen met de Coronalijn: 0800-8446000 
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https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven


 

 
 
Welke mogelijkheden zien we?  

● De contacten via (video)bellen en whatsapp die goed 
lopen zouden we in stand kunnen houden en niet direct 
laten vervallen, nu de kinderen weer naar de 
(voor)school gaan. Het levert heel veel op om het 
contact voort te zetten.  

● Sommige locaties hebben in de buurt een voorziening 
waarin ouderbijeenkomsten kunnen plaatsvinden voor 
een kleine groep ouders. Het is buiten de voorschool, en 
er is genoeg ruimte om 1,5 meter afstand te kunnen houden.  

● Een andere mogelijkheid is om een bijeenkomst te organiseren buiten; aan de rand 
van het plein of net daarbuiten. Wanneer het weer wat minder goed is zou een 
partytent uitkomst kunnen bieden.  

● Het zou een goed idee zijn om de ouderactiviteiten een combinatie te laten zijn van 
een online en een live deel. Dus ouders komen samen en praten met de docent over 
een onderwerp en over een activiteit die ouders kunnen doen met hun kind. 
Daarnaast stuurt de docent vooraf of achteraf een filmpje met de uitleg die ouder en 
kind samen kunnen bekijken.  

● Ouders hebben het zwaar gehad in de periode dat zij hun kinderen fulltime thuis 
hadden, soms in beperkte omstandigheden. Het is een goed idee om met ouders te 
praten over wat dit betekend heeft. Complimenten voor de ouders zijn hier ook op 
hun plaats.  

● De angst voor Corona is nog niet voorbij. Men is nu ook bang voor de tweede golf. 
Het zou een goed idee zijn om hierover op maat, en als het mogelijk is in de taal die 
ouders het beste spreken informatie te geven. Op de website van Pharos staan 
bijvoorbeeld veel talen.  

● Om ouders te stimuleren met hun kinderen taalrijke activiteiten te doen, zouden we 
kunnen zorgen voor tasjes met materialen of voor een materialenuitleen 
(vergelijkbaar met de verteltassen).  

● Het thema van de zomerschool VVE is ‘Samen spelen’. We kunnen de ouders 
uitnodigen voor een gesprek over dit onderwerp. Aan ouders kunnen we dan ter 
plekke vragen op een filmpje uit te leggen aan hun kind welk spelletje ze speelden 
toen zij jong waren en hoe dit ging, zodat de kinderen het ook kunnen spelen.  

● We kunnen aan ouders vragen om op een filmpje een kort verhaal te vertellen of 
voor te lezen in hun eigen taal. Dit filmpje kunnen ze samen met hun kind bekijken. 
En als het mag van de ouder, dan kunnen de kinderen in de groep ook kijken naar 
het filmpje op de tablet of het digibord.  

 
Tot slot is de wens uitgesproken dat de docenten van de ouderactiviteiten meer met elkaar 
gaan samenwerken en leren van elkaar. Het levert veel op als de docenten gebruik kunnen 
maken van elkaars inspiratie, ideeën en ervaringen. Voor het uitwisselen van ideeën zou 
een appgroep gemaakt kunnen worden. Een andere mogelijkheid is een community op 
Facebook in de pagina Samenwerken met ouders bij VVE. Voor een vorm van uitwisseling 
zal Stichting PAS het initiatief nemen.  
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https://www.pharos.nl/nieuws/update-informatie-coronavirus-nu-in-acht-talen-en-met-voorleesfunctie/
https://www.facebook.com/ouderbetrokkenheidVVE/?pageid=669635389817329&ftentidentifier=2818061941641319&padding=0

