
‘Dit is een belangrijk besluit voor ongeveer 1,5 miljoen  
kinderen en hun meesters en juffen. Op school leren  

kinderen nu eenmaal het beste!’ 
aldus Mark Rutte tijdens de persconferentie op dinsdag 2 februari. 

Beste leraar, 

De school gaat weer open. De komende tijd zal wellicht veel van je vragen. Het omscha- 

kelen van online naar fysiek onderwijs én de uitdaging om opnieuw de verbinding te zoeken 

en maken binnen je groep. Kwink kan je leerlingen en jou daarbij ondersteunen. 

Waar begin ik nadat ik mijn groep twee maanden niet samen is geweest? is de vraag die wij op 

dit moment vaak binnen krijgen. We geven je in deze brief antwoord met vier concrete tips:

1 Stel jezelf de vraag: hoe start ik normaal een nieuw schooljaar? Herhaal deze interventies 

vanaf 8 februari. Zorg dat je kennis over groepsdynamica up to date is. 

2 Behoefte aan inspiratie? Bekijk onze video (uit mei 2020) met informatie over groeps- 

dynamica en concrete handvatten om de ontwikkeling van je leerlingen en groep snel 

weer in goede banen te leiden. Niet alle informatie is actueel, de tips zijn zeker bruikbaar. 

Bekijk de video hier www.kwinkopschool.nl/de-school-is-weer-open-filmpje.

3 Toen de scholen vorig jaar heropenden, schreven wij het katern De school is weer open. 

Het is nu volledig herzien. Download het katern www.kwinkopschool.nl/de-school-is-weer-

open-katern voor praktische werkvormen om concreet mee aan de slag te gaan. 

4 Start, volgens de jaarplanning, met les 11. In deze les staat rust zoeken in/bij jezelf centraal. 

Een passend thema, omdat leerlingen wellicht moeten wennen aan de ‘drukte’ van  

een schooldag en de rust en ruimte moeten vinden om te kunnen delen wat ze tijdens 

de schoolsluiting hebben meegemaakt. De twee lessen die je niet hebt uitgevoerd zijn  

eenvoudig in te halen door de komende tijd één les per week te geven. Voel je niet  

verplicht, alles draait om aandacht voor en met de groep.

Je staat voor een complexe en tegelijkertijd razend interessante uitdaging. Je moet veel 

leerstof inhalen en achterstanden wegwerken. Als het in die storm lukt ook stil te staan bij  

het gevoel van je leerlingen en de groep, maak je een groot verschil! 

Wij zullen alles doen om je daarbij te ondersteunen en wensen je ongelofelijk veel succes! 
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