
Dat ik meer dingen weet, want dat zei mijn vader, over dingen over het park zoals over het rails dat onder het park zat. Dat ik goed kan plannen. In mijn eentje werken. Dat ik ook alleen kon werken. Dat ik niet alleen kan werken. Dat ik goed zelfstandig kan werken en dat ik dat ook geen p
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cht niet wist hielpen mijn ouders me. Beter zelfstandig werken en inplannen. Soms had mijn moeder geen tijd maar vaak wel. Ik was vaak op school, maar als ik thuis was dan was mijn moeder vaak met mijn zusje, maar ik kreeg wel hulp. Dat ik beter zelfstandig kan werken. Mijn ouders hielpen niet echt. Ik vroeg de juf om hulp en mijn ouders kunnen niet zo goed uitleggen. De instructies van de juf waren meestal al genoeg. Dat ik focus-muziek moest aan zetten. Nu weet ik hoe het is om thuis te werken. Dat ik wel meer kan. Dat ik goed in rekenen ben. Ik had niet zoveel hulp, maar mijn broer en zus moesten ook hulp hebben. Ik kreeg ook hulp van de juf. Dat ik liever op school wil zijn. Het was soms ook wel gezellig met z’n allen thuis. Dat het soms moeilijk was om thuis te werken. 
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Tips voor school

“Ik heb geleerd 
dat ik af en toe 
een pauze 
moet nemen.”

“Dat ik beter kan 
concentreren als 
het rustig is.”

“Mijn 
moeder 
snapte er 
niets van.”

“Ik heb erg veel 
moeten plannen. 
Dat was wel 
moeilijk, maar ik 
kan het nu wel 
beter.”

“Dat ik soms door 
moet als ik geen 
zin meer heb.”

“Dat ik niet heel 
erg zelfstandig 
kan werken.”

“Dat ik heel 
veel zelf kan.”

“Dat ik het leuker 
vind om met een 
groep te werken dan 
de hele tijd alleen.”

“Het was een 
vervelende 
lockdown, 
maar had ook 
zijn voordelen.”

“Ik vind het leuk om 
weer op school te zijn.”

“Dat ik echt trots 
ben op de school 
hoe we hier mee 
omgaan. Echt heel 
goed gedaan.”

“Dat ik trots 
op mezelf 
ben, hoe ik 
heb gewerkt.”

Planning

“Hij is 
leergierig, maar 
moet ook zijn 
energie kwijt 
kunnen en mist 
zijn vrienden.”

“Ze kon goed 
chatten met 
iedereen en vragen 
aan de juf stellen 
via chat.”

“Zelfstandig 
werken vind zij 
nog best lastig.”

“Positieve uitwerking 
doordat er minder 
prikkels waren.”

“Ze kan goed 
zelfstandig en 
gestructureerd 
werken.”

“Thuisschool 
vond hij fijn omdat 
hij lekker kon 
doorwerken.”

“Doorzettingsvermogen.”

“Onze dochter 
functioneert 
beter door thuis 
te werken.”

“Hij vraagt 
niet snel om 
hulp, terwijl 
het soms wel 
nodig is.”

A B C

1 2 3

1 + 1 = 2

- Een school-huisdier. 
 
- Meer buiten spelen 
   en schommels. 
 
- In kleinere groepjes werken. 
 
- Minder geluid op de  
   gang en in de klas. 
 
- Meer zelfstandig werken  
   en extra uitdaging. 
 
- Ik vind de school  
   helemaal goed zo. 
 


