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In je eentje op school … Dat is wel héél bijzonder, vindt ook Kieran.  
Omdat zijn moeder in de zorg werkt, komt Kieran een aantal dagen  
per week ‘gewoon’ naar De Spoorzoeker. “Wel een beetje raar zo”,  
vindt hij. “Met iets meer kinderen erbij is het natuurlijk leuker.  
Maar lekker rustig is het weer wel, dat vind ik ook best fijn.  
En we maken het extra gezellig!”

Kieran zit in zijn 
eentje op school

Het team van De Spoorzoeker heeft een rooster 
gemaakt zodat er steeds twee collega’s paraat zijn 
bij Kieran op school. Vandaag is Roy Dijcks er.

“Eerlijk gezegd vind ik het na een aantal dagen thuis 
werken wel fijn om weer gewoon een dag op school  
te zijn”, vertelt die. Tussen de lestaken door kopieert 
Roy werkpakketten voor leerlingen, zodat die thuis  
op papier door kunnen werken als online leren niet 
lukt. “We hoorden dat een aantal servers van  
leerplatforms zoals Junior Einstein afgelopen  
periode overbelast was.” 

Campingtafel als werkplek
Ook intern begeleider Noortje Janssen is vandaag 
aanwezig op school. “Ik heb thuis drie jonge kinderen 
en ik vond het best een uitdaging om thuis te 
werken”, vertelt zij. “De campingtafel staat nu op 

zolder als werkplek. Maar vandaag zijn mijn kinderen 
een dag naar de opvang, zodat ik naar school kon 
gaan. Ik doe nu in alle rust even wat administratie. 
Dat moet ook af. Deze week zouden twee nieuwe 
kinderen starten bij ons op school. Ik heb net hun 
ouders gebeld en gevraagd of ik vast wat werkjes  
zal toesturen.”

Lekker met de LEGO
En Kieran? Die wisselt zijn lessen af met ontspan-
ning. Vandaag stort hij zich op de LEGO-trein.  
Hij heeft de gymzaal voor zichzelf en volgende week 
neemt een leerkracht een zaaibak mee, zodat hij 
zaadjes kan planten. Kortom: hij vermaakt zich  
wel de komende tijd. “Het is best leuk zo!”
 

Mentor Anouk van Deur-Schreurs 
van De Ortolaan: “Wij geven leer-
lingen een weektaak en bieden  
de lesstof per dag aan via een 
dagplanning. Ze krijgen er een 
nieuwsbrief bij met uitleg en  
kunnen ons elke dag bereiken.  
In de weektaak staan opdrachten, 
instructiefilmpjes, inlevermo-
menten en toetsen. Die gaan soms 
anders dan leerlingen gewend 
zijn en in een andere vorm. Soms 
maken ze nu samenvattingen,  
of maken thuis vragen.”

“Leerlingen noteren wat ze heb-
ben gedaan en leveren hun werk 
in bij hun eigen vakdocent. Aan het 
einde van de week ondertekenen 
ouders de weektaak. Dit vraagt 
veel zelfstandigheid van leerlingen 
en veel hulp van ouders, maar die 

denken allemaal op een leuke en 
creatieve manier mee. “We krijgen 
heel veel leuke foto’s en filmpjes 
toegestuurd. Leerlingen melden 
zich via WhatsApp, e-mail, Skype 
of FaceTime en we zijn via die 
kanalen en telefonisch ook regel-
matig in contact met ouders.

“Voor de examenleerlingen is het 
een spannende periode. Ze zouden 
in deze tijd veel moeten oefenen 
en uitleg krijgen over de laatste 
hoofdstukken. Wij proberen dit 
zoveel mogelijk door te laten gaan 
via Skype. Tijdens wiskundelessen 
bijvoorbeeld, merk je dat het voor 
sommige leerlingen lijkt alsof  
ze gewoon in de klas zitten.  
Ze steken zelfs hun vinger op  
als ze iets willen vragen.”

“Ouders konden de werkpakketten voor hun kind komen halen  
en als dat niet lukte, werden die thuisbezorgd”, vertelt coördinator 
Sanne Dijcks van De Spoorzoeker. Zo zorgde het team van  
De Spoorzoeker ervoor dat alle leerlingen meteen thuis aan 
de slag konden nadat bekend werd dat de scholen dichtgingen. 
Ouders worden steeds voorzien van nieuw werkmateriaal, ook  
op papier. “Verder zoeken leerkrachten op allerlei manieren  
verbinding met leerlingen en ouders. Tot nu toe loopt het 
gelukkig goed allemaal.”

Kinderen van ouders in ‘cruciale’ beroepen wel naar school

Leerlingen De Ortolaan moeten  

zelfstandig(er) aan de slag

“ Leerlingen en ouders  
denken creatief mee”

Ook met minimaal 1,5 meter afstand tussen elkaar, valt er genoeg leuks  
te  bedenken om te doen als afwisseling van taal en rekenen. Kieran doet 
bijvoorbeeld graag zijn best om meester Roy in te maken met tafelvoetbal.  
Ook intern begeleider Noortje doet mee.

>  Lekker blijven bewegen moet  
natuurlijk ook. “Elke dag sturen 
leerlingen mij een foto van wat  
ze doen en daar reageer ik dan 
weer op. Dat motiveert ze wel.  
Zo stuurde één van de leerlingen 
een leuk filmpje in over steppen 
door een diepe waterplas. Ze 
werd helemaal nat, maar stond 
stralend in beeld.”

>  “Leerlingen hadden al geleerd 
voor een toets en die hebben we 
gewoon door laten gaan. Hoe 
dan? Gezellig ouderwets bellen 
met de juf. Superknap hoe de 
leerlingen dat hebben opgepakt!”

Thuisonderwijs: hoe pakt Britt dat aan?

>  Britt Dackus stuurt haar 
leerlingen uit het voortgezet 
speciaal onderwijs elke dag 
tussen 8.00 en 8.30 uur een  
appje en zegt goedemorgen.  
“Ik probeer ze te motiveren voor 
de dag. Een goed begin is het 
halve werk!”

Bezorgservice: 
schoolspullen ook thuisgebracht

Iris van De Ortolaan bedacht een 
mooie opdracht voor leerlingen. 
Voor culturele en kunstzinnige 
vorming (CKV) maakten leerlingen 
een kaart die Iris verstuurde naar 
ouderen in de regio die wel een 
verrassing kunnen gebruiken.

CKV-opdracht:  
een kaart maken  
voor (eenzame) ouderen

�  spoorzoekerroermond.nl      �  ortolaanroermond.nl

�  De Spoorzoeker maakte een mooi circusfilmpje 
met ideeën voor thuis! Bekijk het hier 

http://www.spoorzoekerroermond.nl
https://www.ortolaanroermond.nl/
https://www.spoorzoekerroermond.nl/Home/Nieuws/175435/Bewegen-met-%22circus-meester-Tom%22%21%21
https://www.spoorzoekerroermond.nl/Home/Nieuws/175435/Bewegen-met-%22circus-meester-Tom%22%21%21

