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We zullen het jaar 2020 ongetwijfeld herinneren als ‘het jaar van de 
coronacrisis’. Alles verloopt net even anders. We worden uitgedaagd 
om onderwijs op afstand te geven, te pre-teachen, onze moeilijk 
bereikbare leerlingen en ouders te contacteren en te ondersteunen in 
de schoolse begeleiding van de kinderen. De afgelopen weken, ja zelfs 
maanden, waren ongetwijfeld bij momenten zwaar om dragen, zowel 
voor leerkrachten en directies als voor leerlingen en ouders. 
 
En plots is het zover, het moment waar we met z’n allen zo naar 
uitgekeken hebben: de heropstart van de lessen. We komen terug – 
van niet echt weggeweest. Afstands-leren wordt opnieuw nabijheids-
leren, pre-teaching wordt opnieuw lesgeven en warm onthalen en 
begeleiden. Maar toch zal het niet zijn zoals ervoor. Er zit namelijk een 
verwarrende periode tussen, die ook nu nog zijn aandacht vraagt. We 
kunnen niet zomaar doorgaan met de orde van de dag. 
 
Met dit bundeltje nodigen we jullie uit om de ‘lagere’ versnelling (hoe 
relatief die ook mag zijn) nog even vast te houden. Even stilstaan bij 
wat de afgelopen periode met ons gedaan heeft en hoe het nu écht 
met ons is, is even hard nodig als het voltooien van de ongeziene 
leerstof.  
 
In wat volgt geven we suggesties om samen betekenis te geven aan de 
afgelopen en de komende periode. We bundelden ze rond vijf 
thema’s:   
 

- 1 september valt in de lente  

- Terug op de radar 

- Graag traag  

- De mens kreunt, de natuur herademt  

- Vergeet me niet  

 



 

 
 

1 september valt in de lente 
 

Terug naar school, niet op 1 september, maar in mei: vreemd voor de 
meesten onder ons, herkenbaar voor de peuterleerkrachten. Ieder 
jaar starten heel wat peuters na de paasvakantie of na het 
hemelvaartweekend hun schoolloopbaan. Een grote stap! Het 
vertrouwde, de verbondenheid met het eigen gezin, wordt aangevuld 
met iets nieuws. Er duiken nieuwe vragen, verwachtingen, 
verzuchtingen en verlangens op. Bovendien verschijnt niet iedereen 
met dezelfde mogelijkheden en kansen aan die nieuwe start. Dit jaar 
delen we allemaal meer met die peuterklas dan we vermoeden.  
 
Toch duiken er ook andere vragen op dan louter vragen bij een 
nieuwe start. Zal het een blij weerzien zijn met de groep? Hoe lang zal 
dit duren? Zal iedereen terugkomen? Hoe zou het met hen zijn? Zou 
er in de tussentijd veel veranderd zijn? Als school kun je helpen bij het 
hervinden en herstellen van vertrouwen en het betekenis geven aan 
dit ‘nieuw begin’. We maken hier graag tijd voor.   
 

- Voorzie – binnen de geldende veiligheidsmaatregelen – een 
warm welkom voor de leerlingen, collega’s, ouders, grootouders, 
…. Maak hier voldoende tijd en ruimte voor vrij. Er zal veel nood 
zijn om bij te praten, op verhaal te komen … ieder op zijn of haar 
eigen ritme. 

- Maak tijd voor emoties en verlangens: Hoe beleefde jij de 
afgelopen weken? Wat is jouw hoop/verlangen bij deze 
hernieuwde start?  

- Deel je hoop of verlangens met anderen in de klas en inspireer 
mekaar zo. 

- Verzamel leuke spreuken of uitspraken gebaseerd op wat jullie 
willen blijven koesteren van de afgelopen tijd. Geef ze een plek 
in de klas of in de school. 

 



 

 
Bijbelse inspiratie 
 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en 
leeg, duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over 

de wateren. (Gen 1,1-2) 
 
Het scheppingsverhaal vertelt ons hoe God orde schiep in de 
wanorde. Deze Bijbelse gedachte leeft misschien ook bij jullie  
 

- Hoe kunnen we opnieuw orde brengen in wat er nu voorligt?  
- Welke opdrachten, structuren, emoties, … onderscheiden we? 
- Wat is ons ethisch kompas voor deze ordening? 
- Hoe zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt?  

 
 

Terug op de radar 
 

Ondanks het feit dat scholen enorme inspanningen gedaan hebben 
om al hun leerlingen te bereiken bleven er toch kinderen onder de 
radar (ongeveer 15% volgens Prof. Martin Valke). Ze leken van de 
aardbol verdwenen. Contact leggen was onmogelijk. Voor deze 
leerlingen is de heropstart het eerste schoolse contact sinds de 
opschorting van de lessen. Zij verdienen bijzondere aandacht. Niet 
alleen omwille van de schoolse achterstand, maar evenzeer omwille 
van de afstand die gedurende de laatste weken gegroeid is. 
 
Misschien hebben ze de veilig haven die de school voor hen kan zijn 
ontzettend hard gemist tijdens deze periode. Wellicht zitten ze met 
een massa emoties die ze nergens kwijt konden. En vaak geldt dat niet 
enkel voor de kinderen, maar evenzeer voor de ouders. De social 
distance werd voor sommigen onder hen sociale isolatie. 
 
 



 

 
 

- Maak extra tijd vrij om naar hun verhalen te luisteren, haal ze 
extra aan zodat ze zich opnieuw ‘thuis’ voelen bij jou en in de 
klas. Schep een vertrouwensvolle ruimte zodat ze ook de 
moeilijke ervaringen (angst, honger, sociale uitsluiting,…) met 
jou kunnen delen. 

- Voorzie opvang voor de ouders, wanneer ze hun kinderen naar 
de schoolpoort brengen. Voor velen is dit het eerste sociale 
contact na de coronacrisis. Haal hen aan en luister naar hun 
verhaal. Kijk of en waar je ze kan ondersteunen. Schakel hiervoor 
eventueel brugfiguren of andere ondersteuningspartners in.  

- Geef een duidelijk overzicht van wat er geweest is en wat er 
komt. Stel de leerlingen gerust dat ze niets gemist hebben 
(ondanks de pre-teaching) en dat er voor hen nog volop kansen 
liggen. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Bijbelse inspiratie  
 
Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, 

tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 
misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan 

kunt u hem alsnog omhakken.” (Lc. 13,9) 
 

Het nieuwe vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs start met 
de gelijkenis van de vijgenboom (Lc. 13,6-9). Kinderen die opgroeien in 
kwetsbare gezinnen hebben afgelopen weken de kansenongelijkheid 
nog sterker ervaren. Dit verhaal verbeeldt onze christelijk-lasalliaanse 
inspiratie van ontplooiingskansen voor alle kinderen.  
 
 
Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet; ik sta voor u, maar u wilt mij 

niet zien. U bent wreed tegen mij geworden, met al uw kracht hebt u 
zich tegen mij gekeerd. (Job 30,20-21) 

 

Job, een eerlijk en goed man, wordt getroffen door veel onheil en 
ellende. Alles wordt hem ontnomen. Hij verliest vee, knechten en 
kinderen. Hij wordt ziek en zijn hele lichaam doet pijn. Hij worstelt 
met de vraag: kom ik in opstand tegen God omdat het leven 
onrechtvaardig is of kijk ik diep in mezelf om te ontdekken hoe 
veerkrachtig ik ben? Job gaat hierover in gesprek met God en hij 
vloekt er op los!  
 

 
Jean-Baptiste De La Salle, de gek van de scholen 

https://drive.google.com/file/d/1ivvCM8WruB656qy-MFsacB83y9bw3PEY/view


 

 

Graag traag 
 

We mochten de laatste weken proeven van een vertraagd leven. De 
hectiek van overal op tijd geraken, het halen van deadlines of in korte  
tijd een grote hoeveelheid impulsen verwerken maakte (soms) plaats 
voor een andere beleving. De spanning was wellicht niet weg, maar 
werd door velen anders beleefd. We moesten op zoek naar een 
nieuwe structuur om onze dag te organiseren. Misschien maakte jij 
van deze gelegenheid gebruik om vertraging in je leven in te bouwen 
om het hoofd te bieden aan de stress en onzekerheid die in de lucht 
hing.  
 

- We werden in een ander ritme gedwongen: Hoe heb je de 
nieuwe dagorde ervaren die ons door het opschorten van de 
lessen werd opgelegd? Had je het lastig met het nieuwe ritme of 
zaten er ook positieve elementen in? 

- We komen nu terug in ons oude ritme terecht. Hoe zie jij in de 
komende tijd voor jou persoonlijk toch momenten van verstilling 
in te lassen?  

- Vertragen kan helpen om echt te luisteren naar de ander, maar 
ook naar jezelf. Tijdens de afgelopen, vertraagde weken werd je 
misschien geraakt. Misschien heb je wat over jezelf ontdekt. Hoe 
ga je hiermee om?  

- We kunnen ook samen vertragen. Ga met elkaar in dialoog of er 
nood is om (op vaste tijdstippen) verstillingsmomenten in te 
bouwen en hoe deze best worden vormgegeven. Religieuze 
tradities hechten veel belang aan verstilling en vertraging, omdat 
je dan iets in jezelf ziet. De Kapel van de Ontluiking staat midden  
in die traditie. Misschien ging je zelf de afgelopen weken aan de 
slag met een vorm van meditatie – ook De La Salle nam tijd voor 
reflectie en dialoog om écht te luisteren naar wat kinderen, 
jongeren, ouders, medebroeders, … overkwam. 
 



 

 
 

- Voor heel wat mensen in de zorg, winkelbedienden, politie, … 
maar ook voor onderwijzend personeel en ouders was het 
(soms) enorm druk. Ongetwijfeld voelden zij zich dikwijls  
machteloos. Tegelijkertijd tonen ze veel veerkracht. Ingaan op 
het contrast tussen beide bewegingen kan inspiratie bieden om 
op een goede manier om te gaan met de hele situatie. In de 
meest kwetsbare momenten (her)ontdekken we immers vaak 
onze veerkracht. Wanneer de druk vanwege de publieke opinie 
weegt, blijf fier op wat je onderneemt.   
 
 Een verhaal met verwerking over de essentie van mijn leven 
 

Vier stilte-oefeningen 
 

 

Bijbelse inspiratie  
 

Ieder mens moet zich haasten om te luisteren maar traag zijn om te 
spreken… (Jacobus1,19) 

 
 
Vertragen kan ons helpen om echt te 
luisteren: naar de ander, maar ook naar 
onze eigen innerlijke stem. Tijdens de 
afgelopen vertraagde weken werden we 
misschien geraakt door onze eigen 
innerlijke stem en/of de stem van de 
ander.  
 
Ga hier niet aan voorbij … 
 

https://www.kuleuven.be/thomas/uploads/file/caleidoscoop/cal_1_A_stroom/werkboek/28.pdf
https://www.geloventhuis.nl/2018/door-de-deur/knutselen-en-doen/stilte-oefening.html


 

 

De mens kreunt, de natuur herademt 
 

De afgelopen periode heeft ons allemaal wat meer op onszelf en ons 
gezin teruggeworpen. Voor de een is het een periode van écht tijd 
hebben voor elkaar. Voor de ander een aanslepende tijd van veel 
twijfel, spanning, onzekerheid, frustraties,…. In wie van beide je jezelf 
ook herkent, je hebt ongetwijfeld wel eens gekreund: Zal ik  of iemand 
die ik graag zie ziek worden? Waarom gebeurt dit nu? Wanneer 
eindigt het? Welk effect zal dit hebben op lange tijd?  
 
De natuur daarentegen lijkt te herademen. De aarde trilt minder, de 
lucht is zuiverder en we lijken er opnieuw meer oog voor te hebben – 
dankzij de heerlijke lentezon. Of is dit allemaal maar schijn? In een 
nieuw rapport onderzocht WWF de oorzaken van de COVID-19-
pandemie die onze planeet in zijn greep heeft. Het rapport toont het 
verband aan tussen de pandemie en de menselijke impact op de 
natuur. Als één van de voorwaarden voor het vrijwaren van de 
gezondheid van de mens wordt de bescherming van de biodiversiteit 
naar voor geschoven.   
 
Dit merkwaardige spanningsveld biedt voer voor reflectie en 
overweging. 
 
 
 






 
 

 
 
 

- Kwetsbaar zijn … 
- Verbonden zijn … 
- Rechtvaardig zijn … 
- Duurzaam zijn … 

EN HANDELEN 



 

Waar en wanneer voelde jij je kwetsbaar of merkte je op dat 
anderen kwetsbaar waren? Op welke momenten voelde jij je echt 
solidair met anderen of merkte je bij anderen een sterk signaal van 
solidariteit op? Wanneer heb jij iets echt goed gedaan of juist erg fout 
gehandeld?  
 
Ben je gestoten op grenzen (van de aarde, van de mens, van 
medemenselijkheid, van…)? Welke hoop koester jij voor een goede 
toekomst? 

 
Tekst: maar de lente wist het niet (zie inspirerende teksten) 
 
 

 
Bijbelse inspiratie 
 

God sprak: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons 
gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van 
de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het 

gedierte dat over de grond kruipt.’ (Gen. 1,26) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het scheppingsverhaal 
vertelt hoe God de 
verantwoordelijkheid 
over zijn Schepping 
aan de mens geeft. 
Een hele 
verantwoordelijkheid 
… 

https://300jaardls.weebly.com/inspiratiehoekje.html


 

 

Vergeet me niet 
 

De situatie van de afgelopen weken heeft impact op iedereen. En ook 
de komende tijd blijft het nog lastig. Op bezoek gaan bij je ouders of 
grootouders, fysiek contact met hen, een knuffel, lekker verwend 
worden door oma of opa, enzoverder, we moeten er nog even op 
wachten. Toch weegt deze situatie het meest op mensen die in deze 
periode iemand hebben verloren, al dan niet aan corona.  
 
Afscheid nemen van iemand die je graag ziet is nooit gemakkelijk, 
maar in de huidige omstandigheden is het mogelijks nog zwaarder. 
Vaak gaat het om een abrupt afscheid en was de wijze van afscheid  
kunnen nemen niet ideaal. Sommige mensen hebben afscheid van 
elkaar genomen via een smartphone of een tablet. Geen knuffels,  
geen kussen. Ook de afscheidsplechtigheid was anders; slechts een 
paar aanwezigen, ver van elkaar. Dit alles samen zorgt voor een 
wervelwind aan emoties.  
 
Als school kun je heel wat betekenen bij de verwerking van verlies en 
verdriet. Wij geven alvast 10 tips mee: 
 

Wees alert voor signalen  

Luister  

Geef correcte informatie  

Deel herinneringen  

Wees creatief  

Uit je eigen gevoelens  

Bid  

Creëer een troostplek  

Omring de ander met genegenheid  

Kom samen en vier  

Troostplek Leefschool Oosterzele 



 

 
Gedicht: Voor een dag van morgen (zie inspirerende 
teksten) 
 

Verlies en rouw  
 
 
Bijbelse inspiratie  
 

Vergeet mij niet, draag mijn liefde 
als een ketting op je borst, als een armband om je arm. 

(Hooglied 8,6) 
 
 
Hooglied is één van de meest bekende liefdesverhalen uit de Bijbel. 
Een jongen en een meisje zingen elkaar toe en zeggen hoeveel ze van 
elkaar houden. De beelden en de taal die ze daarbij gebruiken, staan 
soms ver van ons af, omdat het lied geschreven is in een andere tijd 
en een andere cultuur. Toch brengen ze ook vandaag vertroosting. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vlaams Lasalliaans Perspectief 

 http://www.vlp-scholennetwerk.be/ 

 info@vlp-scholennetwerk.be 

 02 463 58 61 

 Hendrik Placestraat 47  

 1702 Groot-Bijgaarden 
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