
Mies de Jong
Ik vind thuiswerken wel fijn. We doen eigenlijk 

ook gewoon hetzelfde maar nu zit je niet in 

de klas maar thuis. Het is wel anders dat je in 

de meet moet om 9 uur en dat je dan zo 

uitleg krijgt. Maar het gaat wel allemaal wat 

sneller, omdat je in een keer door kan werken 

en dan ben je al veel sneller klaar. Het is ook 

fijn dat ik wat later me bed uit kan. Ik vind het 

dus niet zo erg dat het wat langer duurt, 

maar het moet niet weer zo lang duren als de 

vorige keer.
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Niek van der Laan
Ik vind dat het thuis wel goed gaat, want je 
ouders hebben tijd om je te helpen en de 
meester is soms met andere kinderen bezig. 
Alleen als je ouders het niet goed uitleggen 
dan snap je het alsnog niet. Je hoeft niet naar 
huis te fietsen je kan gelijk iets eten en dan 
kan je gelijk weer verder, dus dat is wel fijn. Je 
kan ondertussen even een pauze nemen en 
een mandarijn, appel, banaan, druiven 
nemen. Het is fijn om te kunnen werken en 
eten tegelijk. Je krijgt sneller hulp en hoeft 
niet lang te wachten op je vragenblokje. 
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Celeste Cohen
Ik vind het het niet leuk omdat ik school school 
leuker vind als ik op school zelf zit. Het is wel 
leuk dat als je klaar bent met je werk dat je dan 
gewoon iets voor jezelf kan doen in plaats van 
dat je eerst nog naar huis moet rijden. Het is 
weer niet leuk omdat je geen klasgenootjes om 
je heen hebt en dat je niet samen kan werken. Ik 
vind het lastig dat je soms meer moet doen op 
een dag en soms wat minder. Het is wel weer 
leuk dat je muziek kan luisteren tijdens je werk.
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Stijn Schaap
Ik vind het wel fijn want je bent gewoon thuis. Je 

bent ook net even wat sneller klaar dat is ook 

fijn. Ik vind het werken ook leuker. Elke keer in 

meet is niet leuk ik werk liever even wat eerder. 

Je kan ook later je bed uit dat is ook fijn. Je bent 

meestal 12:00/13:00 klaar en dan kan je spelen. 

Je krijgt veel hulp op school ook maar hier even 

wat meer, want je moet dan ook nog 26 andere 

kinderen helpen en nu kan je 1 op 1 in de meet 

komen. Van mij mag thuiswerken nog wel 300 

weken ik vind het wel leuk.    
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THUISWERKEN, 
HOE IS DAT 

VOOR DE 
KINDEREN?

We zijn nu ruim een week bezig met het 
thuisonderwijs, maar hoe is dat voor de 
kinderen? Wij van groep 8 geven hier 
onze mening over! 



Odette de Geus
Ik vind het thuiswerken heel saai, want je zit 
de hele tijd alleen te werken. Aan de andere 
kant is thuiswerken ook wel weer leuk, omdat 
je dan als je klaar bent meteen met iemand 
kan spelen en hoef je dan dus niet te wachten 
tot de school uit is. Als ik iets niet snap of het 
lukt niet dan stuur ik meester een berichtje 
via snappet, en anders vraag ik het aan mijn 
vader of moeder. Elke dag om 09:00 uur 
moeten we in de meet dan gaat meester 
uitleggen wat we die dag moeten doen. 
Meester heeft 2 groepen gemaakt: groep 1 en 
groep 2. Groep 1 moet om 09:15 tot 09:30 
uur in de meet voor de instructie dan van 
09:30 tot 09:45 gaat groep 2  in de meet voor 
de instructie.
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Alain Ippel
Ik vind thuiswerken wel leuk alleen ik mis 
mijn vrienden wel. Het huiswerk gaat wel 
goed, maar ik heb er soms wel wat moeite 
mee. Ik kan wel lekker doorwerken en werk 
vaak samen met Sanne. We doen ook een 
meet elke ochtend. Als ik het moeilijk vindt 
kan ik meester een appje sturen. Ik vind het 
ook wel lekker dat we ook sneller klaar zijn. 
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Nikki Simonis
Ik vind het aan de ene kant wel leuk, maar 

aan de andere kant ook niet want ik zie bijna 

geen kinderen meer. Ik moet elke ochtend 

om 10 uur in een google meet om uitleg te 

krijgen voor rekenen dat vind ik best wel 

handig. We krijgen ook werk zoals rekenen, 

spelling, taal en noem nog maar wat op. Met 

het thuiswerken zit je ongeveer 3 uur aan je 

werk dat is een stuk minder dan dat als je op 

school zit dat is ook wel weer fijn. Ik heb 

allemaal spullen gekregen werkschriftjes en 

werkbladen waar je in moet werken dat is 

best leuk. Soms moeten we wel veel werken, 

maar ja dat is dan maar zo.
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Teun van Wijk
Ik vind thuiswerken fijner, want je hebt alle 

uitleg in een keer en je kan zelf de volgorde 

bepalen. Als je een vraag hebt kan je heel 

snel een antwoord op je vraag krijgen via 

snappet of van je ouders. Je kan ook 

tussendoor even een pauze nemen of wat 

eten/drinken pakken wanneer je wil. Het is 

ook fijner dat je langer kan slapen, want je 

hoeft niet naar school te gaan. Het is ook 

minder leuk want je ziet iedereen alleen 

online en niet in het echt.
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Sanne Ippel
Ik vind het thuiswerken wel leuk, alleen ik mis 

mijn vrienden wel. Mijn huiswerk gaat wel 

goed, maar soms heb ik er wat moeite mee. 

Ik ben wel veel sneller klaar met mijn werk. Ik 

vind het wel erg jammer dat we geen leuke 

dingen buiten de deur kunnen doen.
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Dave Molenaar
Ik vind het chill dat ik langer kan gamen en 
meer vrije tijd te heb, maar ik vind het stom 
als er mensen voorbij lopen want ik word snel 
afgeleid. Het is soms moeilijk, maar meestal 
is het wel te doen. Ik vind het fijner thuis dan 
op school, want school duurt langer dan 
thuiswerk. Wanneer ik honger of dorst heb 
kan ik het gewoon thuis pakken. Wel heb ik 
een hond  en daar word ik ook snel afgeleid 
van. Ik vind het stom dat ik beneden moet 
werken, want deze computer is van mijn 
vader en een beetje van mijn moeder. Ook 
kan je wanneer je wil naar de wc en de wc is 
thuis ook veel chiller .
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Floor van der Lee
Ik vind het heel jammer dat we niet naar 
school kunnen, want dan zie je veel minder 
vrienden/vriendinnen. En gym vind ik veel 
leuker op school dan thuis, want thuis ben je 
niet met een hele groep. Het is wel een stuk 
rustiger dan op school, want dan hoor je niet 
allemaal kinderen buiten en zo. Thuis doe je 
minder samen met andere, omdat je nu 
helemaal alleen bent. Ik hoop wel dat kamp 
en de musicals doorgaan want dat is het 
leukste van groep 8 denk ik. Het allerliefst zou 
ik toch wel naar school gaan, maar ik denk 
wel dat iedereen dat wil! 
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Duco Boon
Wij zitten nu allemaal hier in deze lockdown. 

Dat is een compleet andere beleving. Daarom 

ga ik nu mijn ervaring van deze lockdown met 

jullie delen. Thuis les is bijvoorbeeld heel 

anders als klassikaal les. Ik vind het fijn dat je 

zelf kan kiezen met welk vak je begint en 

waar je mee eindigt. Het is ook fijn dat het 

thuis is want dan kan ik mijn vader of moeder 

vragen of ze mij willen helpen als ik het niet 

snap. Wat ik wel mis is dat ik niet op school 

ben om tijdens de pauze met iedereen uit 

mijn klas buiten te spelen, want in je eentje 

buiten spelen is ook een stuk saaier. 
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Shanna Groot
Ik vind thuiswerken niet heel leuk, maar dat komt 
vooral omdat ik me thuis minder goed kan 
concentreren. Wat ik wel weer leuk vind aan 
thuiswerken is dat je langer kan spelen met 
vriendinnen. Ik vind naar school toe gaan leuker dan 
thuis zitten, want op school is het een stuk 
gezelliger. Ik wil naar school omdat ik liever om half 
negen op school wil zijn, dan om negen uur op de 
meet!! Thuis verveel ik me soms best wel lang en je 
hoort iedereen van je gezin praten en werken. Soms 
is de verbinding thuis wel eens slecht of doet 
snappet raar, dus ik kijk er erg naar uit om weer 
naar school te gaan. Het voordeel van thuis zitten 
vind ik: dat je later kan gaan slapen en je kan 
tussendoor ook zomaar eventjes stoppen en daarna 
weer doorgaan. Gelukkig zie ik mijn vriendinnen nog 
vaak genoeg en kan ik ze nog steeds zien.
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Levi van Wijk
Ik vind het heel stom dat we dit jaar begonnen 

met een quarantaine. Want we zitten allemaal 

thuis in onze luie stoel te gamen of natuurlijk 

thuiswerken. Dat vind ik best wel saai, dus ik zou 

liever gewoon naar school gaan. Helaas kan dat 

niet, dus dan moeten we gewoon maar wat 

leuks verzinnen. We mogen niet meer naar 

openbare activiteiten, dus na je schoolwerk kan 

je gaan tekenen of gamen. Of je kunt een taart 

bakken of ga buiten spelen met je vrienden.Dat 

kan je allemaal doen, maar je kan ook zelf 

dingen bedenken. Doe dingen die je leuk vindt, 

zoals lekker sporten. Ga rondjes lopen of wandel 

met de hond (als je die hebt) of ga spelen met je 

kat. Je kan youtube kijken of dingen bestellen die 

je leuk vindt. Neem een muziekles of ga tellen 

tot 1000. Dat is wat je allemaal zou kunnen 

doen. 
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Laura Warnaar
Ik vind thuiswerken wel leuk, want ik kan een 
beetje langer uitslapen.. We beginnen pas om 
9 uur met de online les. Ook zijn we eerder 
klaar dan normaal, want ik ben nu rond 12 
uur klaar. Het voordeel daarvan is dat ik dan 
eerder met vriendinnen af kan spreken. Mijn 
broer en mijn moeder werken ook allebei 
thuis, dus het is best wel gezellig. Mijn 
moeder en ik zitten samen aan de 
keukentafel, mijn broer zit in z?n kamer. 
Omdat we nu niet naar school gaan spreek ik 
sommige klasgenoten niet meer. Dat vind ik 
wel jammer. Ook mis ik het voetballen in de 
voetbalkooi. Hopelijk is de corona snel 
voorbij, want ik hoop wel dat we op kamp 
kunnen en dat de musical gewoon door kan 
gaan.
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Oscar Zuurbier
Ik vind het stom dat we niet in de klas zitten, 

want daar kan je nog met je vrienden praten. 

Als je thuis werkt ben je wel lekker snel klaar 

en dan kan je met vrienden gaan spelen. Het 

thuiswerken vind ik saai. Ik zou veel liever in 

de klas zitten. Met thuiswerken kan je net iets 

langer uitslapen. Normaal lees je je boek in 

de klas, maar nu kan het ook in je bed. Op 

school eet ik altijd een koekje en water, maar 

thuis neem ik ook af en toe een eitje. Ik vind 

het fijn dat als je thuis werkt je je eigen 

planning kan maken, want op school doen de 

juffen of meesters dat zelf.
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Megan van der Tuin
Ik vind thuiswerken leuk en niet leuk. Het is best wel leuk dat je 

sneller klaar bent met je huiswerk, maar ook weer niet leuk 

want nu moet je op whatsapp vragen of ze kunnen spelen. 

Ook moet je lang wachten en op school kan je het gewoon 

vragen of zegt meester ja of nee. Je zit ook de hele dag achter 

een schermpje en af en toe verveel ik me best wel erg, want 

dan ben ik klaar en kan ik niks doen. Soms ga ik spelen als ik 

klaar ben, maar meestal verveel ik me want vanwege corona is 

alles dicht en je kunt dus niet naar het museum, zwembad of 

een partijt je houden. Thuiswerken is meer voor nu als de 

scholen dicht gaan en je niet kan achterlopen. Je hebt wel 

meer vrije tijd. Ik wil graag weer naar school zodat ik mijn 

vrienden en vriendinnen weer kan zien en dan kan ik weer met 

ze spelen en ik hoop ook dat ik geen mondkapje meer op 

moet.
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Nick de Jong
iIk vind de corona lockdown niet echt heel 

leuk, want je kan echt bijna helemaal niets 
doen. Alle vakantieparken en alle campings 
zijn dicht en je mag ook niet op vakantie. Je 
kan ook weer wel wat dingen doen, maar heel 
lang gamen en tv kijken is ook niet heel erg 
leuk. 
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Noortje Temmerman
Ik vind thuiswerken echt niet leuk, want we 
moeten thuis de hele dag achter een 
schermpje zitten en ik vind dat heel saai. Ik 
vind het ook niet leuk dat ik mijn vrienden 
niet kan zien op school en op school konden 
we nog lol hebben. Hier thuis is het allemaal 
heel anders, want je ziet meester niet en over 
de computer gaat het niet heel makkelijk. Ik 
vind thuiswerken op zich niet heel erg want je 
kan wel lekker thuis zitten. Thuis kan je 
drinken pakken wanneer je wilt. Het is nou 
eenmaal niet helemaal ideaal dat 
thuiswerken, dus mijn mening is dat het 
allemaal moet stoppen en als het aan mij ligt 
gaan we zo snel mogelijk weer naar school. 
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Jim  Smak
Ik vind thuiswerken leuk, want je kan soms 

even een snoepje pakken of limonade en op 

school niet. Soms is school ook wel handig 

want daar heb je meesters en juffen en die 

kunnen je helpen, want mama snapt het 

soms niet. Ook is het wel grappig want dan 

wordt ze helemaal boos, dan is het een hele 

makkelijke som en dan snapt ze het soms 

niet. Maar genoeg over dat, want op school 

zie je je vrienden en vriendinnen. In huis heb 

je dat niet en zit je helemaal alleen. Het is 

soms saai en soms niet. Thuis word je niet 

afgeleid en in de klas wel. Maar dat hoort 

erbij he, want thuis speel je niet buiten en 

heb je geen pauze.
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Rozalia Min
Bij het begin van het thuiswerken moest ik 

een beetje nadenken over hoe ik het allemaal 

moest doen. Ik moest goed nadenken over 

wat ik eerst ging doen en wat daarna, maar 

toen ik het onder controle had was het 

simpel. Als ik iets niet snapte vroeg ik Aneta 

om mij te helpen, maar ik kon de meeste 

dingen zelf. Het ene deel kan ik wel en het 

andere deel niet, dus ik dacht misschien als ik 

meer leer kan ik het beter. Ik had met Aneta?s 

hulp meer dan 9 leerdoelen eruit gehaald, 

maar waarschijnlijk wordt het nog meer!
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Evy Wagemaker
Ik vind het thuiswerken saai, want je 
raakt sneller afgeleid dan op school. Op 
school maak je ook meer opdrachten en 
doe je soms een spelletje tussen door en 
dat kan nu niet. Ik vind het leuker op 
school dan thuis. In de meet kan je het 
soms ook niet horen want dan loopt er 
iemand ineens vast of weet je de vraag 
niet omdat meester vast loopt.
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Mara-Sophia Spil
Hoi ik ben Mara en ik vind het thuiswerken 
aan de ene kant wel leuk, want je bent veel 
eerder klaar dan wanneer je op school werkt. 
Thuis mag je veel meer dan als je op school 
werkt. Je kan thuis ook zelf bepalen wanneer 
je wat wilt doen. Het is alleen minder leuk dat 
je je klasgenoten bijna niet ziet. En op school 
is de uitleg ook veel beter want op een laptop 
of computer hoor je het niet altijd even goed. 
En het is op school ook veel fijner dat je een  
vraag kan stellen want online moet je soms 
best lang wachten. Dit waren mijn voor- en 
nadelen van het thuiswerken! 
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Sarah Weel
Hallo ik ben Sarah Weel. Ik zit in groep acht 

en mag voor de nieuwsbrief iets over het 

thuiswerken vertellen. Dit doe ik dan ook met 

plezier. Hier thuis is het leuk en gezellig met 

mijn ouders broertje en zusje en de hond Juul 

is ook lief, maar daar gaat het nu niet om. 

Wat vind ik nou van thuiswerken. Op school 

lijkt het voor mij makkelijker dan thuis, maar 

dat is niet zo want op school maak ik net zo 

veel alleen ben ik dan meer geconcentreerd. 

Hier thuis heb ik zoveel afleiding: mijn kamer, 

de hond en nog veel meer. Ook heb ik het 

zelf in de hand hoe ik het verdeel. Dit vind ik 

vrij lastig. En ik mis mijn vrienden ook. Ik kan 

nog wel afspreken maar op school gaat dit 
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Jolie Vijn
Thuiswerken is niet leuk, want je moet je 

kunnen concentreren. Ik ga veel liever naar 

school, want op school heb je klasgenoten en 

thuis niet. Je kan je maatje niet om hulp 

vragen en meestal klets je vaak met je 

klasgenoten. Ik heb een broer en  die zit op 

de middelbare school, dus hij moet heel veel 

doen en voor mij is het ook heel lastig om te 

concentreren. Mijn zusje moet ook heel veel 

hulp hebben en dat is lastig. Ik zit ook in 

groepjes en dan moet ik meeten op een 

bepaalde tijd met meester, maar ik vind het 

veel fijner om het in het echt te doen. Ik zit in 

meerdere groepjes zoals, spelling, rekenen, 

lezen en begrijpend lezen. Het is ook lastig 

want op school is het veel fijner als je de 

meester echt kan begrijpen. Er is ook een 

kinderopvang voor kinderen als hun moeder 

en hun vader aan het werk zijn. Ik ga ook 

naar school want vind ik heel fijn!
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Hayden van der Vlugt
Ik vind het thuiswerken opzich wel leuk, ook 
mis ik school toch wel een beetje. Nu kan je 
ook niet zo makkelijk afspreken. Dat vind ik 
jammer. Als je nu een vraag hebt dan krijg je 
minder snel antwoord. Aan de andere kant is 
het ook wel leuk aangezien je sneller klaar 
bent. En je kan je huiswerk met vrienden 
maken. Je kan ook thuis eten en als je zou 
willen kan je je huiswerk ook gewoon ?s 
avonds maken. Als je afspreekt met of bij 
iemand dan kun je langer kletsen enzo. Soms 
word ik moe als ik te lang hetzelfde moet 
herhalen. Ik heb wel meer last van Dean 
maar dat is altijd zo.
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Ziva Zeilemaker
Thuiswerken is wel leuk maar op school heb 

je vrienden. Je kan met het werken thuis niet 

heel snel een vraag stellen. Je kan minder 

afspreken met vrienden, want die zie je ook 

minder vaak. Wel kan je altijd eten thuis:). 

Ook kan je met vrienden thuis werken. Als Je 

hebt afgesproken kan je langer spelen. Je 

hebt wel vaak last van je broer(tje)/zus(je) of 

een van je ouders. Je kamer wordt 

rommeliger omdat je daar vaker bent. Je kan 

vaker aan je hobby?s werken. Soms ontdek je 

iets nieuws.
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