Vragen voor het klassengesprek
Als terugblik op de sociale isolatie en het thuisonderwijs
Ervaringen delen
● Wanneer merkte je dat er iets heel ongewoons aan de hand was?
● Wat vond je fijn aan thuis les krijgen?
● Wat is een nadeel van thuis les krijgen?
● Wat miste je het meeste toen je niet naar school mocht?
● Wat miste je helemaal niet?
● Wat vond je lastig thuis?
● Hoe was het om je vrienden de afgelopen tijd niet te zien?
● Hoe hadden jullie nog contact?
● Hoe was het om zoveel bij je familie te zijn?
● Wat heb je over elkaar ontdekt dat je nog niet wist?
● Wat deed je thuis als je niet met schoolwerk bezig was?
● Welke dingen zouden op school een beetje zo moeten gaan als toen je thuis les kreeg?
● Wat heb je de afgelopen tijd geleerd waar je trots op bent?
Bij oudere leerlingen kun je nog vragen naar gamegedrag, missen van vrienden, enzovoort.

Als check hoe het nu met de leerlingen gaat
Zelfbesef:
● hoe is het om weer op school te zijn? Of naar school te gaan?
● hoe voel je je? Kun je het uitleggen met een gevoelswoord?
● Wat merk je aan jezelf als je je zo voelt?
Zelfmanagement:
● Wat kun je tegen jezelf zeggen om aan het werk te gaan als je even niet zoveel zin hebt?
Besef van de ander:
● Hoe is het om je klasgenoten weer te zien?
● Weet je hoe zij het hebben ervaren thuis?
● Weet je hoe zij zich nu voelen?
● Wat zou je leuk vinden om met elkaar in de klas te doen?

Relaties hanteren:
● Van wie heb jij veel hulp gehad toen je thuis les kreeg?
● In welke dingen heb jij weer zin nu je weer naar school mag?
● Wat is het leukste van je klasgenoten weer zien?
● Wat is het leukste van je leraren weer zien?
Keuze maken
● Hoe lukte het thuis om met je werk bezig te zijn?
● Wat ging daarin beter dan op school?
● Hoe zou je dat ook voor elkaar kunnen krijgen nu je weer (deels) naar school mag?
● Wat gaat op school beter dan thuis en wat zou je daar van nu terug willen

Deze vragenlijst hoort bij de Handreiking
De scholen weer open - hoe begeleiden we de leerlingen weer naar school?
(30 april 2020, werkgroep Schoolpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen)
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