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TIPS EN ADVIEZEN 

Omdat jullie inboxen wellicht ook aan het overstromen zijn met berichten over het coronavirus en van 
de gesloten scholen en/of het werk. En het leven voor een ieder anders is geworden, hebben wij wat 
adviezen en tips verzamelt. Hopelijk biedt dit weer beeld tussen de bomen waardoor het bos weer 
zichtbaar wordt. 
 
* Uitleg over het Coronavirus voor kinderen met autisme en/of ADHD (Geef mij de 5 methode) 
https://www.youtube.com/watch?v=vdejjO-PxzQ&feature=youtu.be 

* RIAN (Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk) 
Op de site van het RIAN kun je een pagina vinden over ‘autisme en corona’ met o.a. blogs, tips, 
informatie/uitleg  (filmpjes en tekst), een hulplijn en picto’s. 
https://autismenetwerkzhn.nl/informatie-over-coronavirus/ 

 
* Gebruik een dag structuur 

 
 
 
 
 

* Leuk en uitdagend online (gratis) leermateriaal 

 http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com/downloads.html 

 Een grappige leuke uitdaging voor diegenen die fiepen op PI  
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=3HRkKznJoZA  
    

 https://www.c3.nl/ontdekchemie/ 
 

 https://bomberbot.com/nl/thuis/ 
 

 Voor Lego fans… https://rotterdam.youngeng.nl/e2-home-engineers/ 
 

 Op Soofos kun je 1 gratis en complete cursus uitkiezen om te volgen. 
https://soofos.nl/gratis-cursus/  
 

 https://www.zapp.nl/programmas/zapplive 
Elke dag is er op NPO3 in de middag een Zapp-Liveshow die dient als nationale huiskamer 
waar kinderen hun vragen kunnen stellen en les krijgen van experts. Het programma is een 
alternatief lesrooster dat elke middag aanhaakt bij educatieve Zapp-programma's die gaan 
over onder anderen biologie, wetenschap en natuur. Tijdens de uitzending komen 
deskundigen middels videoverbindingen aan het woord. Kinderen kunnen hun vragen stellen 
en met elkaar in gesprek gaan. Met een breed scala aan educatieve programma's biedt dit 
ruimte aan ouders en docenten terwijl kinderen toch de mogelijkheid krijgen iets te leren. 
 

 https://www.vraaghetdepolitie.nl/school/spelletjes---knutselen 
 

 Hier vind je de links naar diverse virtuele tours door bekende musea 
https://www.vogue.nl/cultuur/cultuur-nieuws/g31660622/musea-virtuele-tour-corona-virus-
crisis-google-arts-culture/ 
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 Maak een voor situatie toepasbare Coronabingo met passende beloning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gratis workshop Graffiti op donderdag 19 maart via Facebook van MisterPaint 

  

 
* Tips voor beweging 

 https://www.yogaplaza.nl/videos/speciaal-kinderen/ 
 

 https://www.alprovi.nl/blog-nieuws/bootcamp-voor-kinderen 
 

 Gebruik de tuin en/of een park voor een natuurspeurtocht of gewoon om buiten te spelen 
(volgens de gestelde richtlijnen van het RIVM en GGD uiteraard) 
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* Adviezen van thuisonderwijzers  
Gebaseerd op bronnen via Facebook van Maartje Hurkmans Kleiberg (juf en thuisonderwijzer) en 
Maria Das, (SPH en thuisonderwijzer)  

Een gewone gemiddelde schooldag heeft zo’n 6 uren en 15 minuten, want de resterende tijd is voor 
pauzes, jas pakken, schakeltijd tussen lessen, uitleg, motiveren, omkleden voor gym, etc. 

Deze dames hebben alle tijd uiteen gezet en berekend dat er in een schoolweek van 31 uur en 15 
minuten er nu nog maar 9 uur en 25 minuten over zijn.  
Dat houdt in bij een 5 daagse schoolweek 1 uur en 53 minuten per dag. En dit wordt doorgaans 100 
minuten per school dag aan efficiënt onderwijs! 

Hun advies luidt dan ook…“Sla niet gelijk hetgeen de school/leerkracht zegt in de wind, maar realiseer 
je dat je als ouder geen ijzer met handen hoeft te breken. Verwerkingstijd door fantasiespel, tekenen, 
of bijv. spelen in de natuur, is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Laat schoolwerk 
liggen als het echt niet lukt, het is het niet waard om daar extra stress van te krijgen. Een extra knuffel 
daarentegen kan geen kwaad. 
 

Tot slot een reactie van een ervaringsdeskundige 
 
* Leg de lat niet te hoog voor jezelf en jouw gezin en bouw rustmomenten in! 

Zoals men leert in geval van nood: 
“zorg eerst dat jezelf lucht en ruimte hebt, zodat je er voor de ander kunt zijn…” 

* Je hoeft geen schooltje te spelen of een lesprogramma af te draaien als dit niet haalbaar is. 
Want kinderen leren ook tijdens het spelen en tijdens het creatief bezig zijn. 
 
* Bijt het kind zich vast in een onderwerp, bijvoorbeeld geschiedenis, dan is er juist nu gelegenheid 
voor om de tijd er aan te spenderen die er op school lang niet altijd voor is! 
 
* Maak gebruik van de kennis en inbreng van de kinderen. Overleg samen welke vorm zij aan hun dag 
en taakjes willen geven. Hierdoor voelen zij zich serieus genomen en schept het verantwoordelijkheid. 
 
* Met de kinderen thuis staat het werkzame en huishoudelijke leven niet ineens stil. Zet de 
huishoudelijke taken om in een leermomentje door bijvoorbeeld samen te koken of af te wassen. 
 
* Deze situatie biedt de mogelijkheid tot leren hoe er met onvoorspelbare noodsituatie omgegaan kan 
worden. En het biedt een unieke kans om samen te zijn en probeer te genieten wanneer het kan! 

 


