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Bewondering voor ouders 
do 21 jan 2021 De Zakengids 
Ommeren - De Basisscholen in de gemeente Buren zijn vanwege de lockdown nog steeds gesloten. Wel worden er 
door de scholen online lessen verzorgd en is er mogelijkheid tot noodopvang voor ouders met een cruciaal 
beroep. 
Op Basisschool de Meent in Ommeren zien de leerkrachten dagelijks via Google Meet alle kinderen online voor 
een gesprekje, een instructie, een dictee of om te begeleiden bij het maken van de lessen. Toch is het anders dan 
fysiek aanwezig zijn in de klas, inspelen op lichaamstaal tijdens de verwerking is nu niet mogelijk en zowel de 
leerkrachten als de leerlingen missen dit ontzettend. 
Gelukkig kunnen we als school op deze momenten rekenen op de hulp van ouders en daar hebben de 
leerkrachten van De Meent ontzettend veel bewondering voor. Om persoonlijk deze bewondering en waardering 
naar ouders te uiten is de locatieleider Miriam Derksen op woensdag 20 januari samen met één MR en één OC lid, 
met inachtneming van de corona maatregelen, op pad gegaan om een presentje aan alle ouders te overhandigen. 
Alle ouders waren blij verrast door de actie van de school! 

Positieve Corona effecten op onderwijs 
Deel 2: Klein voorbeeldje: school waardeert ouders  
 

Inleiding 
Je zou verwachten dat alle kinderen een enorme achterstand hebben opgelopen in de eerste Corona 
lockdown. Thuisonderwijs kan toch nooit dezelfde resultaten geven als op school. Maar gedurende 
de weken dat kinderen thuisonderwijs ontvingen, hoorden onze medewerkers ook van kinderen die 
ineens stappen maakten. En daar werden wij nieuwsgierig naar.  
We hebben een onderzoek uitgevoerd onder 100 ib’ers binnen ons samenwerkingsverband.   
Verrast door de vooruitgang die ook deze ib’ers gemeld hebben, hebben we deze in deel 1 van deze 
reeks gedeeld.  
In dit stuk delen we een klein voorbeeld van 1 van de 6 genoemde tips uit dat onderzoek. 
 

Tweede tip 
Uit de enquête kwam naar voren dat voor een aantal leerlingen het welbevinden is verbeterd. Dit 
staat niet direct in relatie met de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
“Geef een terugkoppeling aan ouders dat hun inzet een positieve bijdrage heeft geleverd aan het 
thuisonderwijs. Het belang van ondersteuning van ouders thuis aan de ontwikkeling van hun kind 
heeft invloed.” 

 
Hierbij een praktijkvoorbeeld dat 
gisteren in De Zakengids stond: 
Locatieleider overhandigt de eerste attentie aan 

een ouder van Basisschool de Meent (Foto: R. 
Gresnigt) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pilotschool? 
Verkennen of jij als pilotschool hier een concrete vertaling mee kan maken?  
Meld je aan: info@swvrgv.nl.  
 


