
EEN "DECEMBER TO REMEMBER"

Het lijkt misschien een open deur, maar contact houden met de leerling die
(langdurig) ziek thuis is, is de allerbelangrijkste voorwaarde om het
onderwijs mogelijk te maken. Het klinkt makkelijk, maar uit ervaring weten
we dat het een uitdaging kan zijn om verbinding te zoeken, vinden en
behouden. Wederzijdse betrokkenheid draagt bij aan het welzijn van de
leerling, maar net zo goed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle
kinderen die betrokken zijn bij hun zieke klasgenoot. In deze folder hebben
we wat tips en trics staan die u hopelijk wat inspiratie biedt om het een 
-december to remember- te maken voor iedereen. 
We vinden het belangrijk dat u de communicatie en continue zorg kiest die
past bij de leerling en zijn/haar behoeften, alsook van de ouders. Daarnaast
moet het passen bij de mogelijkheden en visie van uw school. Onderwijs-
ondersteuning aan zieke leerlingen is altijd maatwerk, dus is ook hier
belangrijk. 
Wij wensen jullie een fijne feestmaand toe en hopen dat we jullie kunnen
uitdagen om een paar tips uit te proberen! 

Consulenten van 
OZL IJsselgroep, OZL Midden- en Oost-Brabant en 
OZL Midden- en Zuid-Limburg

DOOR ONDERWIJSONDERSTEUNING ZIEKE LEERLINGEN

DECEMBER

FEESTMAAND
Hoe betrek  je  de  z ieke  leer l ing  b i j  de  school?

TIPS &

TRICS:

Denk  ook  aan  de  broers

en /of  zussen  van  de  z ieke

leer l ing  die  ook  op  uw

school  z i t ten .

I s  het  mogel i jk  om  op

bezoek  te  gaan?  Neem  eens

een  klasgenoot jes  mee .  

In formeer  Sint  en  Pieten

hoe  de  leer l ing  te

benaderen .

Nodig  de  leer l ing  expl ic iet

ui t  voor  het  s int -  en /of

kerst feest .



ALGEMEEN

SINTERKLAAS

Vraag ouders of ze erbij willen zijn als de leerling
op school komt.
Voor leerlingen is het altijd leuk om een kaartje te
krijgen van al hun docenten, meesters of juffen van
school. Niet alleen van hun eigen mentor of
leerkracht.
Het helpt om vooraf duidelijk te hebben wie de
leerling opvangt, hoe laat deze komt en weer
weggaat en wat je moet doen als het toch niet gaat
als de leerling op school komt.
Op een basisschool wordt veel geknutseld deze tijd.
Laat een paar klasgenootjes het materiaal naar de
leerling brengen en laat ze het eventueel samen
maken.
Als bezoek mogelijk is, vraag dan aan de kinderen
in de klas of er iemand een keer in de
kerstvakantie bij de leerling op bezoek kan gaan.
Bereid de klas voor op de komst van de zieke
leerling. Bespreek bijv. dat het begroeten met "wat
fijn dat je er bent" fijner is dan de vraag "hoe gaat
het met je?"

Denk bij lootjes trekken ook aan de zieke leerling.
Kan Sinterklaas na bezoek op uw school ook nog even
langsgaan bij de leerling die niet naar school kon
komen? Als bezoek niet mogelijk is dan is zwaaien voor
het raam ook al leuk!
Een sintkadootje laten brengen door klasgenoten.
Gebruik KlasseContact zo dat de leerling met het feest
mee kan doen tijdens het bezoek van Sinterklaas of het
openen van de surprises. Hoe leuk zou het zijn als Sint
en Pieten ook nog tijd maken om even een praatje te
maken?
Breng samen met de klasgenoot de surprise die hij/zij
heeft gemaakt voor de zieke leerling. Eventueel met de
hele klas als ouders dat goed vinden. En neem de
surprise die de zieke leerling heeft gemaakt terug mee
naar school.
Als de kinderen een schoen mogen zetten, zorg dan ook
voor de schoen van de leerling thuis. 
Bedenk een alternatief voor strooigoed in samenspraak
met ouders als snoepgoed niet mag. 

BE THE REASON

SOMEONE SMILES

TODAY



Stuur een kerstkaart met de klas of laat
iedere leerling er één
maken/verzenden.
Maak een kerst doeboek of kerstkrant
met de klas. De kinderen worden graag
op de hoogte gehouden van de
nieuwtjes, de verkeringen, nieuwe
leerlingen in de klas.
Neem het kerstspel op als de leerling er
niet bij kan zijn en stuur het door of laat
het een paar leerlingen brengen.

Stuur de leerling een bloemetje of
kerststukje of andere attentie
namens school. 
Bij een kerstdiner waarbij de leerling
op school komt is het goed om af te
stemmen wat hij/zij kan en mag
eten.
Maak een video met de klas met een
kerstboodschap.
Zet KlasseContact in, zodat de
leerling de festiviteiten vanuit het
ziekenhuis of thuis kan volgen. 

KERSTMIS

Zorg dat je in de zorg 
voor een zieke leerling

er niet alleen voor staat.
Doe het samen.
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