
                                                   

 

 

Aan de slag! 

 

 onderdeel Waar gaat het om plaatje 

 Waarom ? Wat 

willen we realiseren 

We gaan samen zorgen voor een 

fijne woon-leer-werkomgeving voor 

iedereen. Daarom gaan we 

afspraken maken en oefenen.  

 

Stap 

1 

Werken vanuit 

gedeelde waarden: 

 

Wat is het aller belangrijkste? Wat 

is ‘waardenvol’? 

 

 veiligheid Het is belangrijk dat we gezond 

blijven. Het gaat helpen als we 

thuis blijven. Het virus kan zich dan 

minder gemakkelijk verspreiden.  

 

 
 

 verantwoordelijkheid Iedereen is dus een beetje 

verantwoordelijk voor het zorgen 

voor veiligheid. Niet leuk, niet 

makkelijk, wel belangrijk!  

 

 

 respectvol Het is allemaal heel anders dan 

‘gewoon’, iedereen is en blijft thuis. 

We zorgen er samen voor dat het 

thuis ok blijft voor iedereen. We 

houden rekening met elkaar. We 

zijn respectvol.  

 

 



 plezierig We zorgen er samen voor dat het 

plezierig en gezellig is voor 

iedereen.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Stap 

2 

Handig 

organiseren 

Het eerste ‘puzzelstuk’ is samen 

na denken over hoe we al die 

activiteiten thuis gaan 

organiseren. We zijn eraan 

gewend aan ‘naar school/ naar 

de opvang/ naar het werk’ te 

gaan. Nu blijven we thuis. Hoe 

kunnen we dat handig regelen? 

 

 werkplek Op school heb je een eigen 

werkplek. Het is handig om nu 

thuis een plek in te richten waar 

je rustig kunt werken. Waar leg 

je je schoolspullen zodat je alles 

gemakkelijk kunt vinden? Hoe 

zorg je ervoor dat je niemand in 

de weg zit? Maak een foto en 

deel die met je klasgenoten.  

 

 Dagschema 

 

 

Op school is er elke dag een 

rooster. Met plaatjes of tijden 

wordt aangegeven wat je eerst 

gaat doen en hoe lang je 

daaraan werkt. Maak zo’n 

rooster. Doe het net als op 

school. Wellicht krijg je een 

rooster van je juf of meester. 

Hang dat op voor jezelf en hou 

je aan de tijden die genoemd 

staan.  
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 opdrachten In de komende weken werk je 

zelfstandig aan opdrachten. 

Misschien werk je ook samen 

met klasgenoten en hebben 

jullie contact via internet/ whats 

app.  
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