
‘ Het lampje 
brandt’,   
Iris wil wat vragen
Dankzij KlasseContact kan Iris die niet naar  
school kan, toch meedoen met de les en de klas.

Ook de ouders van Iris zijn blij met KlasseContact:
Iris vindt het heel fijn dat ze gebruik kan maken van KlasseContact.  
Zo maakt ze meer momenten met de klas mee en weet ze waar ze  
allemaal mee bezig zijn. En ze heeft het gevoel toch onderdeel van de klas 
te zijn.  Als ouders vinden we het een super uitkomst, omdat Iris contact 
met de klas en juf blijft houden. Ze krijgt het meeste van de leerstof hier-
door mee en haar sociale contact met de klas blijft. Het doet ons heel veel 
als we haar met KlasseContact aan het werk zien. We zijn zo blij dat deze  
mogelijkheid er is en dankbaar dat ze het mag gebruiken. Dit alles mede 
door inzet en medewerking van Thea, schooldirectie, juf Sophie, KPN,  
de buddies en leerlingen van groep 7/8. Dank jullie wel !
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In het najaar van 2017 kwam Iris, leerling uit 
groep 7/8 van De Goede Herderschool in  
Bodegraven, thuis te zitten. Na een aantal 
weken kon er voorzichtig weer opgebouwd 
worden. Dit lukte tot de kerstvakantie best 
goed. Echter na de kerstvakantie ging het 

weer slechter en kon Iris niet meer naar school. 
Samen met ouders is de school gaan zoeken 
naar een manier om Iris weer meer te kunnen 
betrekken bij het proces op school. Na wat zoek-
werk kwamen ze op KlassenContact uit en zijn  
ze zich gaan verdiepen in de mogelijkheden.

KlasseContact leek een geweldige manier om  
Iris bij school te betrekken en andersom. De 
school heeft contact gezocht en dezelfde week 
was er een afspraak met de tussenpersoon  
vanuit OnderwijsAdvies. 

Samen met ouders, OnderwijsAdvies en school 
is besloten dat de aanvraag gedaan zou worden. 
De week erna werd al een datum afgesproken 
waarop de plaatsing plaats zou vinden. Tussen 
de aanvraag en de plaatsing hebben zo’n drie 
weken gezeten. In de tussentijd werd school 
goed op de hoogte gehouden van het proces 
door Thea Buijs, consulent Onderwijsonder- 
steuning Zieke Leerling, van OnderwijsAdvies. 

Live contact 
Op 8 maart was het dan zover. De monitor was al 
eerder geleverd en werd op deze dag geplaatst in 
de klas van juf Sophie. De juf en de ICT-er wer-
den door de specialisten van KPN geïnstrueerd 

over het gebruik van KlasseContact. Na de instal-
latie van de monitor op school, heeft de installatie 
van de laptop bij Iris thuis plaatsgevonden. Er 
werd in de loop van de dag live contact gezocht. 
Dit was een geweldig moment, alle leerkrachten 
werden opgetrommeld, ja, ja dat kon want we 
hadden studiedag. Iris mocht even showen hoe 
alles werkte en wij genoten van haar aanwezig-
heid via het scherm.
 
De volgende dag zou Iris om 8.45 uur inbellen in 
de klas. Dit was een grote verrassing voor de klas 
omdat ze Iris al ruim een week niet gezien had-
den en iedereen begon enthousiast te zwaaien. 
Na binnenkomst drukte Iris op de rode knop, alsof 
het systeem stuk was, dat hadden de juf en Iris 
afgesproken. Helaas trapte een leerling hier niet 
in, want dat had hij in het Jeugdjournaal gezien. 

Virtueel samenwerken
Iedere ochtend zorgen de buddies dat het sys-
teem startklaar is voor gebruik. Ze geven de 
microfoon aan de juf, die heeft dan afgesproken 
wanneer Iris in gaat bellen deze dag. Het komt 
nu regelmatig voor dat kinderen virtueel met Iris 
samenwerken. De eerste keer dat dit gebeurde 
was de directeur zo verrast dat ze er een andere 
collega bij riep om te laten zien hoe geweldig het 
wel niet was. 
 
Als school zijn we heel blij dat we samen met 
ouders KlasseContact hebben aangevraagd. We 
vinden het mooi om te zien hoe we zo alle krach-
ten kunnen bundelen voor een zieke leerling. 

OnderwijsAdvies 
helpt zieke leer-
lingen en leerlin-
gen die niet naar 
school kunnen op 
allerlei manieren 
zo goed mogelijk 
betrokken te  
blijven bij school,  
de klas en de les.
 
Kijk op onze  
website voor 
meer informatie.
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