Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
En dan beginnen we aan week vier van de intelligente lockdown; de tijd waarin alles anders is.
De tijd waarin videobellen normaler is dan elkaar een appje sturen, de tijd waarin je een net
shirt draagt op een veel te wijde joggingbroek (omdat die toch niet in beeld komt) en de tijd
waarin ik zelfs in de auto denk, moet ik niet wat meer afstand houden?
Maar niet alleen het werken is anders, thuis gaat het ook allemaal anders dan voorheen. Ik
moest mijn jongste zoon dit weekend om half twee ‘s middags wakker maken, omdat hij de
halve nacht stiekem op zijn telefoon had zitten spelen. Mijn oudste zoon begint deze week met
zijn laatste examens en dan is hij vijf maanden vrij! Verder loop ik tussen de meetings van
school door, de was op te vouwen, het huis te stofzuigen en leg ik, terwijl ik het eten kook en
het laatste nieuws bijhoud, aan mijn kind uit hoe je van procenten breuken maakt. Als er nu
nog iemand is die zegt, dat mannen niet kunnen multitasken…
En dan moet u weten, dat ik eigenlijk elke keer tegen de leerkrachten van ‘t Startblok zeg, dat
ze voldoende tijd voor zichzelf moeten nemen. Dat vind ik trouwens ook echt en niet alleen
mijn team, u en ik moeten dat ook doen. Het kan gewoonweg niet met dezelfde intensiteit. U
kunt thuis niet dezelfde hoeveelheid werk verzetten, als u ook nog uw kinderen begeleidt met
het huiswerk. De leerkrachten kunnen niet dezelfde hoeveelheid werk verrichten als er heel
veel meer tijd in de voorbereiding gaat zitten. En de kinderen kunnen niet doen wat ze
normaal doen, als ze een computer moeten delen, of een jengelend broertje of zusje in de
kamer treffen.
Het moet dus anders, of we nou willen of niet. En wat mij hier in huis helpt, is eigenlijk heel
simpel. Ik neem de tijd om te ont-moeten (heel bewust met een streepje ertussen). Ik heb daar
al wel eens eerder over geschreven, maar hoe belangrijk is dat zeg! De tijd nemen om even
niet te ‘moeten’, maar elkaar te ontmoeten. Dus praten met elkaar (overigens: de definitie van
een goede gesprekspartner, is iemand die heel goed kan luisteren). Das ook het devies wat ik
het team wil meegeven. Investeer in deze gekke tijd in de ontmoeting; in de relatie met de
kinderen. Want hoe je het ook went of keert, de relatie gaat altijd vooraf aan de prestatie. Als
we nú de tijd nemen voor onszelf en de ander, hebben we straks een heel goede basis om
prachtige prestaties te leveren.
U heeft tijdens dat ont-moeten natuurlijk geen tijd om zelf tips op te zoeken voor het
‘vernieuwde thuiswerken en -leren’, daarom noteer ik onderaan deze update een selectie van
een aantal ideeën, die wij toegestuurd kregen in de afgelopen weken. Doe er uw voordeel
mee.
Ik wens u een rustige avond toe.
Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS ‘t Startblok

Tips en adviezen voor gezinnen over hoe om te gaan met de gevolgen van de maatregelen
t.a.v. het coronavirus?
Biblitotheek Westland biedt in deze bijzondere tijd mogelijkheden om toch lekker te
kunnen lezen.
Schoolformaat heeft allerlei tips op hun website gedeeld voor ouders van kinderen in
het basisonderwijs.
’s Heeren Loo is een webpagina gestart met 101 tips om er leuke en leerzame dagen
van te maken.
Op Klokhuis Masterclass kunnen kinderen iedere dag een masterclass volgen. Zo
staat er onder andere een masterclass goochelen of gebaren leren online.
Bol.com biedt voor 1 eurocent luisterboeken aan.
Hier vind je 10 omdenk uitjes voor in en om het huis.
Villa Pinedo biedt kosteloos de online training voor ouders én professionals aan. De
training biedt handvatten hoe ouders zichzelf en hun kinderen zo goed mogelijk kunnen
begeleiden tijdens en na het scheidingsproces.
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een themapagina opgezet waar informatie
gegeven wordt over de maatschappelijke gevolgen van de kabinetsmaatregelen.
Hier vind je handige picto’s om uit te leggen hoe besmetting voorkomen kan worden.
Op deze webpagina staan handige tips voor mensen met autisme.
Op YouTube heeft ‘Geef me de 5’ informatieve filmpjes gemaakt waarin uitleg wordt
gegeven over het coronavirus.

