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Positieve Corona effecten op onderwijs 
Deel 3: Basisschool Prins Maurits, Tiel  

 

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 gedeeld. 
In deel 2 was een voorbeeld m.b.t. een van de tips opgenomen.  
In dit stuk delen we graag het voorbeeld van deze basisschool waarin diverse inzichten omschreven 
in deel 1 daadwerkelijk zijn verwerkt in het onderwijs aldaar.  
Mogelijk brengt dit je nog op ideeën voor in deze tweede lockdown. Of om vast te houden of in te 
richten na dit Coronatijdperk. 
 

Conclusies en 6 tips 
Nog even de omschreven conclusies en tips uit deel 1 op een rij om te zien hoe dit binnen het 
onderwijs bij de Prins Maurits een plek heeft gekregen. 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.  
1. In het huidige groeidocument (OPP) van het SWV wordt niet naar het welbevinden gevraagd, 

terwijl dit in de enquête als een belangrijk item naar voren komt en op gescoord wordt.  
2. 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. 

Voor de leerlingen heeft het individuele contact met de leerkracht een positief effect gehad. Leerling 
voelden zich meer gezien.  
3. Voer leerlinggesprekken in. Bespreek met de leerling hoe hij zich voelt in de klas, hoe hij vindt 

dat het gaat. Hoe hij de contacten ervaart met de leerkracht en met de andere leerlingen. 
Bespreek of de leerling zelf aan kan geven wat hij eventueel nog nodig heeft of wat hij kan 
betekenen voor een andere leerling in de klas. Leerlingen willen gezien worden. 

4. Geef leerlingen persoonlijke feedback. 
5. Geef leerlingen meer de regie over hun eigen planning. Leer ze omgaan met een planning. Pas de 

planning samen aan qua inhoud en hoeveelheid op dat wat de leerling aan kan. Stel haalbare 
doelen. 

6. Bespreek met de leerlingen wat zij vinden dat ze nodig hebben en hoe zij het onderwijs graag 
zien. 
  

Basisschool Prins Maurits, Tiel  
Ervaringen tijdens corona-periode:  
• Kinderen konden snel schakelen naar het nieuwe systeem van digitaal thuiswerken.  
• Kinderen bleken veel zelfstandiger dan men dacht.  
• Via Snappet kon men de voortgang monitoren. De kinderen bleken over het algemeen prima  

te presteren.  
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Na de Coronaperiode hebben ze aan de leerlingen gevraagd wat zij graag anders wilden zien op 
school. Leerlingen konden dit goed aangeven:  
• zelf hun dag indelen.  
• zelf bepalen hoeveel tijd ze aan een vak willen besteden.  
• doordat ieder zelf de dag kan indelen, hoef je niet meer te wachten op anderen als je klaar  

bent met een opdracht. Ook valt daardoor de groepsdruk weg voor kinderen waarop 
gewacht op.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie 
Het onderwijs was te veel leerkracht gericht i.p.v. kindgericht.  
  

Veranderingen die zijn ingezet  
• Men geeft alle instructie in een keer in de ochtend.  
• De kinderen gaan de rest van de dag zelf aan de slag met hun eigen planning.  
• De kinderen kunnen zelf aangeven waar en hoe ze willen leren (meer bewegen, aan tafel, in 

een lounche-hoek, etc.). Er kan meer maatwerk gecreëerd worden.  
• De leerkracht krijgt een meer coachende rol.  Stimuleert het eigen initiatief van de leerling. 
Door maatwerk meer passend onderwijs per leerling.  
  

Opbrengsten na half jaar  
1. Vrolijke(re) kinderen.  
2. Kinderen voelen zich meer uitgedaagd.  
3. De kinderen zijn meer zelfstandig.  
4. De leerkrachten genieten meer van hun werk.  

 

  

Deel jullie stappen! 
Heeft jouw school ook n.a.v. positieve Corona effecten haar onderwijs (systeem) aangepast? Laat van 
je horen, we delen je verhaal graag binnen ons samenwerkingsverband! info@swvrgv.nl  
  
  
 


