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SAMEN zorgen voor een veilige en fijne thuis-leer-werk-woon omgeving voor iedereen! 

Een goed begin is het halve werk…. 

Maart 2020: eindelijk… mooi weer! De scholen zijn dicht en iedereen wordt gevraagd zoveel mogelijk 

thuis te werken. Het lijkt wel een droom, hoera!!  

Maar het is helemaal niet leuk: de veiligheid van iedereen is in gevaar vanwege een virus waar geen 

medicijn voor is. Er is maar één oplossing en dat is: allemaal – zoveel mogelijk – thuis blijven. Zo 

zorgen we er samen voor dat we gezond blijven. Hoe hou je het thuis leuk en gezellig voor iedereen? 

Het is belangrijk om daar met elkaar over in gesprek te gaan en dat ‘samen’ handig te gaan 

organiseren. Een goed begin is het halve werk! 

In dit document wordt geschetst hoe de principes van (SW)PBS (schoolwide positive behavior 

support) kunnen worden toegepast. Iedereen kan mee helpen en elke dag oefenen we. Zo worden 

we samen steeds beter in ‘zorgen voor een fijne omgeving voor iedereen’. Dat gaat vast lukken want 

we helpen elkaar. 

 

In de bijlage lees je hoe je aan de slag kunt gaan met de eerste stappen: 

Week 12 (16-20 maart) Samen werken vanuit gedeelde waarden/ handig organiseren! 

 

In de komende weken ontvang je een handreiking, in ieder bericht staat één aspect centraal 

Week 13 (23-27 maart)   Heldere verwachtingen 

Week 14 (30 maart- 3 april)  Aanleren en oefenen 

Week 15 (6-10 april)   Elkaar waarderen 

Week 16 (13-17 april)  Voorspelbaar corrigeren 

 

En elke week…   Vieren wat lukt!  

Wat is er gelukt in de eerste week? Stuur je mooie voorbeeld naar j.kamstra@windesheim.nl dan 

gaan we die delen! Veel succes allemaal! Joke Kamstra 

mailto:j.kamstra@windesheim.nl


 

 

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.  
 
Als we buiten zijn houden we 1,5 
meter afstand van elkaar! We 
lopen in tweetallen of alleen met 
de mensen uit ons eigen gezin 

 

 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.  

 

 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.  

 

 

Filmpje: Dagritme kaarten – waarom en hoe dan:https://www.youtube.com/watch?v=vNu1c7nYhdg 
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