
 
Alle TCC-locaties hebben een ondersteuningsteam. Overleg met de mentor van uw kind als uw kind 
behoefte heeft aan (extra) ondersteuning. Samen kijken we naar wat passend is. 

INFORMATIE VOOR OUDERS/ VERZORGERS 

   ‘PUBERS EN ONLINE ONDERWIJS TIJDENS CORONA’  

Informatiebrief vanuit het ondersteuningsteam 

 

Beste ouder(s), verzorgers, 

Het coronavirus zal voorlopig ieders leven en werk blijven beïnvloeden. Hoe gaat u hiermee thuis 

om? Hoe krijgt u tieners gemotiveerd en houdt u het thuis gezellig, vooral wanneer u zelf thuis 

bent? 

In deze informatiebrief willen wij u hierin wat handvatten en tips geven, maar ook (hulp) 

mogelijkheden benoemen waar u terecht kunt als het even niet meer lukt alleen of met elkaar. U 

bent niet alleen, veel ouders en hun kinderen kampen met stress, meer spanning onderling en soms 

oplopende ruzies. Wij vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden en u hierbij hopelijk 

van wat hulp te voorzien. 

HOE HOUDT U HET LEUK MET ELKAAR? 

• Probeer als ouder vanuit oprechte interesse met uw kind in gesprek te gaan over corona. 

Hoe denken zij over de maatregelen, hoe gaan hun vrienden hiermee om? Deel hoe u hier 

zelf mee omgaat, wat u helpt, wat nog lastig is. Een tip is om dit te doen terwijl u een 

wandeling samen maakt (elke dag 20 minuten wandelen heeft een positief effect op het 

brein, de app ‘Ommetje’ stimuleert u dit te doen!) of terwijl u een autorit maakt. 

 

• Wees creatief met elkaar en denk in mogelijkheden. Voor ons als volwassenen is deze 

periode lastig, maar het puberbrein is nog niet volledig ontwikkeld en heeft moeite met 

vooruit kijken. Zij leven heel erg in het hier en nu. Probeer binnen de mogelijkheden (door 

bijv. afstemming te zoeken met ouders van vrienden van uw kind) perspectief voor uw kind 

te bieden. 

 

• Bespreek regels en geef het goede voorbeeld. Afspraken en regels helpen om het gezellig 

te houden thuis. En een fijne sfeer is juist nu heel belangrijk. Bespreek uw huisregels, hoe 

gaan we met elkaar om en wie heeft welke taak 

in huis? Geef het goede voorbeeld, benader uw 

tiener positief en toon begrip voor zijn of haar 

situatie. Jongeren reageren vaak beter op 

positieve feedback en leren daar meer van, dan 

van afkeurende of negatieve reacties. Focus 

daarom op wat zij goed doen en geef grenzen 

aan. Laat zien dat u bij uw kind betrokken bent 

en dat u vertrouwen in uw kind hebt. 

 

HOE KRIJG EN HOUD IK MIJN KIND GEMOTIVEERD VOOR HET ONLINE ONDERWIJS?  

• Wat heeft u tijdens de vorige lockdown geleerd van thuisonderwijs en de combinatie met 

thuiswerken en het huishouden? Wat liep goed en wat willen jullie deze keer anders doen? 

Welke oplossingen kan uw kind daarvoor zelf bedenken? 

 

• Zorg voor structuur in de school- en werkdag. In de overgang van vakantie naar onderwijs 

en werk helpt het om met zijn allen tegelijk weer het normale ritme van een school- of 
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werkdag op te pakken. Dus op de gewone tijd opstaan en samen ontbijten. Zorg tussendoor 

ook voor voldoende beweging en ontspanning.  

Wat vindt uw tiener fijn om na afloop of even tussendoor te doen? Spreek bijvoorbeeld een 

tijd af waarop u met z’n allen even naar buiten gaat voor een potje voetballen of een 

wandeling. Besteed aandacht aan gezonde maaltijden en tussendoortjes op vaste tijden. 

 

• Zorg voor contact met leeftijdsgenoten. Voor tieners is contact met leeftijdsgenoten heel 

belangrijk. Vraag uw kind om met vrienden een plan te bedenken voor onderling contact 

tijdens de periode van thuisonderwijs. Willen ze bijvoorbeeld digitaal samen huiswerk 

maken, gamen of muziek maken? Hoe kunnen ze buitenshuis sporten en elkaar ontmoeten? 

 

• Motiveren voor schoolwerk. Tieners zijn niet altijd makkelijk te motiveren voor 

schoolwerk. Zorg dat u weet wanneer lessen beginnen en dat de praktische kant geregeld is: 

rust in huis, wifi op orde, kind uit bed en 

aangekleed. Voor tieners is contact met 

leeftijdsgenoten heel belangrijk. Stimuleer uw 

tiener om samen met leeftijdgenoten 

oplossingen te bedenken voor hun uitdagingen 

tijdens de periode van thuisonderwijs. 

Misschien vinden ze het wel veel fijner om 

(digitaal) samen huiswerk te maken. Tieners 

komen vaak met hele creatieve ideeën en 

oplossingen als u ze daartoe uitdaagt. 

 

WAT ALS HET TOCH (EVEN) NIET LUKT NA DEZE TIPS?  

Wij snappen heel goed dat u misschien allerlei dingen al geprobeerd heeft, en deze tips 

misschien niet voldoende zijn. Heeft uw kind behoefte of baat bij (extra) ondersteuning op 

school? Denk aan ondersteuning bij plannen, leren, of psychisch welbevinden. Neem 

contact op met de mentor van uw kind om dit te bespreken. 

WAT HEEFT SCHOOL GEORGANISEERD? 

Naast deze brief voor u als ouder/ opvoeder, versturen wij binnenkort ook een kaartje naar 

alle leerlingen om hen aandacht en tips te geven en te wijzen op hulpmogelijkheden. 

 

Wij zijn gestart met de LeerlingLijn. Deze wordt bemand door onze schoolmaatschappelijk 

werkers. Leerlingen kunnen (evt. anoniem) bellen of appen met hun verhaal, (hulp-) vraag 

of voor informatie en advies.  

Elke dinsdag tussen 15.00 – 17.00 via 06 – 34 36 05 97 

      Elke donderdag tussen 15.00 – 17.00 via 06 – 51 87 47 42 

 

Het school ondersteuningsteam zit ook op Instagram! Volg @smw.sarah 

 

We zijn vanuit school ook bezig met het ontwikkelen van een middagprogramma dat ten 

goede komt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kwetsbare leerlingen. Meer 

informatie hierover volgt binnenkort. 
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HULP BUITEN SCHOOL 

Wij wijzen ook op de hulpmogelijkheden bij u in de buurt, buiten school. Hier kan u terecht 

voor informatie, hulp of advies!  

 

• Oldenzaal 

- Sociaal Team Oldenzaal: bestaat uit medewerkers en hulpverleners van 

verschillende organisaties. Denk hierbij aan jeugdwerk, buurtwerk, 

mantelzorg, zorg voor ouderen, hulp bij schulden en andere zaken. 

Onafhankelijk en neutraal. Zij denken met u mee welke ondersteuning het 

beste bij u of uw kind past. 

Elke werkdag tussen 9.00 – 13.00 te bereiken op 0541 571414 (kies 2) 

- Huisarts. Uw huisarts is er niet alleen voor fysieke of medische hulpvragen, 

u kunt er ook terecht voor psychische klachten zoals stress en eenzaamheid. 

 

• Dinkelland 

- Sociaal Team Dinkelland, dagelijks bereikbaar van 9.00 uur tot 10.00 uur op 

telefoonnummer 085-0514052 of via sociaalteamdinkelland@wijindebuurt.nl  

- Huisarts. 

 

• Losser 

- Gemeente Losser, afdeling WIJZ. Zij bieden advies, hulp en ondersteuning 

op de gebieden werk, inkomen, jeugd en zorg. Elke werkdag te bereiken op 

(053) 5377400 of via wijz@losser.nl  

- Huisarts 
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