
 

Wat kan je kindje nu allemaal doen om zich bezig te houden? 

Hoe houd je je kind nu bezig, 5 weken? 
Je kinderen zijn thuis en jij waarschijnlijk ook. Of je reeds een thuiswerkende zelfstandige bent 

of je gaat vanaf nu thuis werken, opeens zijn je kinderen er ook de hele tijd en is de kans groot 

dat de balans helemaal zoek geraakt. Breng daarom structuur in je dag aan door de structuur van 

school en jouw werkdag zo goed mogelijk na te bootsen. Structuur zal de nodige portie rust 

brengen voor jouw kinderen en jezelf. 

Praktische tips: 
 Baken je werktijd af. Je gaat (wellicht) niet evenveel uren werken zoals wanneer je 

werkt zonder kinderen in je huis. Gezien deze unieke situatie is het moeilijk om in te 

schatten hoeveel werk je zult gedaan krijgen en wanneer. Daarom is het beter om met 

haalbare dagelijkse doelen te werken dan met een vastliggende weekplanning. De avond 

ervoor evalueer je voor jezelf wat morgen zeker afgewerkt moet worden, afhankelijk van 

deadlines. Communiceer dit ook naar je partner en kinderen toe en vraag hun hulp. Vertel 

hen waar je tegen aan loopt en vraag hen om mee te denken naar oplossingen. (Peutertjes 

hebben het daar nog moeilijk mee, een eerste kleuterklasser kan al met ‘speciale’ ideetjes 

komen. MISSCHIEN ben je er wel iets mee…) 

 Wissel af tussen tijd ‘SAMEN’ en tijd ‘ALLEEN’. Dit kan je doen door de pomodoro-

techniek. 

Dit is een timemanagement tool die ook thuis heel goed kan werken. De techniek is heel 

simpel: je zet een keukenwekker op 20 minuten. In die 20 minuten ga jij aan het werk, 

gefocust en efficiënt. Na 20 minuten neem je allemaal samen 5 minuten pauze en doe je een 

gemeenschappelijke activiteit: samen gekke bekken trekken of om te verst een vlieger 

gooien of de muziek even heel luid zetten en samen dansen, … Zolang het samen is: zo laad 

je de batterijen van je kinderen en jezelf op in hun nood aan aandacht en contact. Nadien 

terug 20 minuten geconcentreerd werken – 5 minuten pauze. Na 2 uur neem je een langere 

pauze en kan je samen gaan wandelen of een gezelschapsspel spelen. 

Voor sommige jonge kinderen is 20 minuten mogelijks te lang om alleen te overbruggen. 

Pas je tijdsindeling aan aan je kinderen. Belangrijk is dat ze zelf leren tijd te overbruggen en 

alleen leren te spelen. Jij hoeft echt niet voor constant entertainment te zorgen! 

 Geef je ‘SAMEN’- en ‘ALLEEN’-tijd visueel weer zodat je kind(eren) duidelijk weten 

wanneer je aan het werkt bent (en er dus even niet voor hen bent en wanneer wel). 

Dit kan je doen door: 

– Bijvoorbeeld een blaadje op de frigo te hangen waarop je voor elke dag weergeeft hoe de 

dag er uitziet. Werk hiervoor met beelden (afbeelding/tekening van ontbijt, bureau, 

fruit/boterham/patatjes,…)! Streep vb met je kind telkens door wanneer je naar de volgende 

activiteit overgaat. Stel het dag- of weekschema SAMEN op. Dit op zich kan al een 

creatieve opdracht zijn die kinderen op een aangename manier laat beseffen dat de dagen er 

anders dan normaal zullen uitzien. 



– Je zet een hoed/bril/krans op. Zo ziet je kindje “nu mag ik mama/papa niet storen” 

en spreekt dit duidelijk af! 

 Voorbeeld van een schema KAN zijn: Voor 9u00: opstaan en ontbijten 

9u00 – 10u00: gezelschapsspelletjes (memory, uno, wie is het,..) 

10u00 – 11u00: buiten spelen 

11u00 – 12u00: knutselactiviteit 

12u00: lunch 

12u30: mee helpen opruimen/afwassen 

13u00 – 14u30: stilte tijd (lezen, dutje doen,..) 

….  

 Geef je ‘SAMEN’- en ‘ALLEEN’-plaats aan. Als je de ruimte ervoor hebt, spreek je een 

werk- en een speel/leerzone af. Dit geeft kinderen duidelijkheid en vrijheid en voorkomt 

irritatie. Zo kan je de rust in huis creëren. 

 Tracht, indien haalbaar, de structuur elke dag hetzelfde te houden zodat je kind(eren) 

kunnen wennen aan deze nieuwe situatie (tijdens weekdagen thuis zijn en je ouder(s) die 

thuis aan het werken zijn voor hun werk). 

 Tijdens de momenten ‘SAMEN’ doe je gemeenschappelijke activiteiten zoals: opstaan, 

ontbijten, tanden poetsen, eten klaar maken, fruit snijden, koekje kiezen, gezelschap spel 

spelen, koken, wandelen, fietsen, dansen, gek doen, knuffelen… en dingen die in de lijst 

hieronder opgesomd staan 

Tijdens de momenten ‘ALLEEN’ hebben zowel jij als jouw ‘kind(eren)’ tijd om een 

activiteit alleen te doen. Jij werkt dan en jouw kinderen doen (afhankelijk van de leeftijd) 

zelfstandig een activiteit zoals spelen, knutselen en dingen die in de lijst hieronder 

opgesomd staan. Het is misschien ook handig om 2 keuzemogelijkheden (naast de auto’s, 

poppen, blokken…) aan te bieden zodat ze niet na 10 minuten zeggen “Mama/Papa ik wil 

iets anders doen” 

 Wees flexibel! Sta jezelf toe om het er moeilijk mee te hebben dat de kinderen er constant 

zijn of eens te vloeken (als de kinderen het niet horen) op de situatie. Dit kan je helpen om 

het dan ook losser te laten. Je focus houden op ‘er komt een moment vandaag waarop ik 

dit kan afwerken’ creëert de mogelijkheid dat dit moment er ook effectief komt – eerder 

dan wanneer je in de stress schiet en je een constante tijdsdruk voelt. Je kinderen kunnen 

zeker heel druk zijn en dat vraagt van jou extra flexibiliteit in je tijdschema en hoe je je werk 

aanpakt. Vandaar ook het belang dat je dag per dag je agenda aanpast en daarin opnieuw je 

prioriteiten stelt. De persoon met het meest flexibele gedrag ‘wint’ en heeft meer tools om 

deze periode op een positieve manier te overbruggen 

 Kies prioriteiten, dit zal je helpen doorheen deze periode: de deadline van je werk gaat nu 

voor op de was die je wilt strijken. Je kinderen voldoende aandacht geven gaat voor op het 

eten dat op een vast tijdstip klaarstaat, … Wat is er nu echt belangrijk dat je wilt doen of 

afgewerkt wilt hebben? Wat kan wachten of verschoven worden? 

 Blijf ademen! Deze oefening (kan je samen met de kinderen doen) kan daarbij helpen om 

rustig te worden: 3 seconden inademen, 1 seconde stop, 4 seconden uitademen, 2 seconden 

stop. Dit 3 maal per dag gedurende 3 minuten. Onthoud: angst/stress is hetzelfde als 

opwinding maar dan zonder ademhaling. Wanneer je angstig of gestresseerd bent adem je 

niet of niet op de juiste manier. Wanneer je heel enthousiast bent over iets dan is dit dezelfde 

fysieke reactie terwijl je wel doorademt. Blijven ademen, ook als de kinderen druk zijn of 

ruzie maken, is dus de boodschap! 

 

 



 Zorg goed voor jezelf! Gezien je niet moet rijden voor hobby’s en dergelijke komt er ook 

tijd vrij. Wat kan jij doen met die tijd? Voor jezelf of iets met je kinderen? Of een ‘vergeten’ 

hobby terug opnemen…? Gun jezelf zeker iets wat jou deugd doet! Beweeg zeker 

voldoende: ga wandelen of buiten sporten. Kijk naar wat voor positiefs deze situatie met 

zich kan meebrengen. Misschien inspireer je jouw kinderen in verband met je beroep, 

misschien krijgen zij en je partner meer inzicht en begrip in wat jij precies doet als werk, 

misschien krijg je dan niet meer de opmerking als thuiswerkende zelfstandige “kun jij even 

naar de winkel want jij bent toch thuis?” Misschien kom je nieuwe dingen over je kinderen 

te weten. Er zijn zoveel mogelijkheden, terwijl jij goed voor jezelf zorgt in deze situatie. 

 Vraag niet teveel van jezelf, van je kinderen en van je partner! 

 Probeer te genieten op alle mogelijke manieren van deze unieke situatie. Laat ons hopen dat 

we ze slechts één keer in ons leven moeten meemaken.  
 
Hier enkele ideetjes qua activiteiten, maar sluit a.u.b. aan bij de interesses van je kind 
en geef ruimte voor creativiteit (kauw niet alles voor): 
SAMEN: 

 Speel gezelschapspelletjes. Zo leren ze hun beurt afwachten, dobbelsteen: tellen… 

– Kim-spelletjes: Je legt 3 voorwerpen naast elkaar. Ofwel kies je ervoor om ze het 

voorwerp te laten benoemen, ofwel de plaats (1ste, 2de, 3de plaats). Je kind moet dan de 

ogen sluiten en ondertussen neem jij iets weg. Dan vraag je: “Wat is er weg? En waar lag 

het?” Als dit goed lukt, kan je het moeilijker maken door er een voorwerp aan toe te 

voegen of hen “de juf” te laten zijn. 

– Een snoepjesmemory bijvoorbeeld: leg steeds 2 dezelfde snoepjes in twee bekertjes en 

draai ze om. Wie ze wint, kan ze (helemaal op het einde van het spel) opeten.  

    Kan natuurlijk ook met gezonde snacks (kerstomaatjes, druiven…) 

 Picknick in je tuin en bij slecht weer ONDER je tafel 

 Ruim samen op (lenteschoonmaak) 

 Sorteer speelgoed in 4 groepen: houden, weggeven, verkopen en weggooien (als het stuk 

is) Maar dit kan ook met potjes, dekseltjes… (groot-klein, per kleur…) 

 Poets de auto, fietsen, tuinmeubels… 

Regenjas en laarzen aan en beginnen maar…  

 Kook samen. Dit kun je de kindjes laten doen: aardappelen afspoelen, lente-ui knippen, 

tomaten (zachte groenten en fruit) snijden, roeren in de pot. Afwassen vinden ze 

gewéldig: beetje warm water, spons met sop en daar gaan ze… 

SAMEN of ALLEEN (afh. van je kind): 
 Maak/schrijf een tekening voor een eenzame bejaarde en stuur deze op naar een rusthuis, 

naar buren of naar de juf. 

 Maak een parcours in huis: 

Begin op de zetel en verhuis alle kussens naar de vloer. Dit is een soort pad tot bv. de 

achterkant van de zetel. Ertussen kunnen stoelen staan (waar ze onder moeten kruipen), 

knuffels liggen (waar ze tussen moet slalommen), enzovoort. Help je kind het zo fijn en 

aantrekkelijk mogelijk te maken. Hiermee zijn ze zeker even zoet.  

ALLEEN: 
 Kinderen leren veel van spelen. Als je kleuter fijn speelt met de poppen, blokken of 

autootjes: PRACHTIG! 

 Laat ze knutselen: verven, knippen, lijmen, plasticine, spelen, strijkparels (voor jonge 

kleuters de grote en de oudere kunnen de kleine versies gebruiken)… 

– Laat hun een kleurplaat inkleuren/schilderen en nadien in stukken knippen om dan de 

kleurplaat opnieuw volledig te maken (lijmen) 



– Plasticine/klei spelen is goed voor de motoriek en fantasie. En als het knippen nog niet 

goed gaat kunnen ze ook knippen in plasticine. 

– Scheuren van papiertjes en in de papiermand gooien of een pet-flesje vullen om er later 

oogjes op te tekenen. Zo hebben ze hun eigen coronamannetje. Of snippertjes op een blad 

laten lijmen… 

– Laat ze vrij tekenen en kleuren 

 Puzzelen: 

– laat ze maar (in)legpuzzels maken. 

 Laat ze buiten in de tuin spelen (en laat ondertussen je huis goed verluchten) en 

BEWEGEN!!! Kinderen voelen zich vrolijker als ze een tijdje buiten hebben gespeeld. 

Daardoor voelen ze zich ook sterker en gezonder. Kinderen vinden fietsen, klimmen en 

klauteren en zelf verzonnen spelletjes het leukst om te spelen  Maar enkel suggesties zijn: 

– stoepkrijt 

– bekertje met water en een penseel, laat ze met water schilderen op het terras.  

Grote plus:  geen poetswerk nadien.  

– bowlen met flessen: vul flessen met water en eventueel verschillende kleurstoffen, 

neem een bal en bowlen maar… 

– zand 

 Zet een filmpje op om aan kinderyoga te doen. 

 Bewegen en leren: https://woogieboogie.be 

 Spelletjes zoals smartgames (wel even uitleggen). 

 Leen/ruil onder elkaar eens speelgoed dan hebben ze nieuw speelgoed en daar zijn ze ook 

even zoet mee. Want nieuw speelgoed is altijd interessant! 

 Voorgelezen boekjes zodat jij weer even 5 minuten kan lezen: Loopt er bij jou thuis een 

echte boekenwurm rond of zoek je nog een activiteit om jouw kind(eren) de komende 

weken educatief bezig te houden? Neem dan zeker eens een kijkje in de Fundels - app. 

Tot 3 april stellen ze voor IEDEREEN een aantal titels uit hun catalogus gratis 
beschikbaar. 

Hoe krijg je toegang tot de gratis boekjes? 

* Download de Fundels-app in Google Play of de App 

Store 

* Meld je aan met je 'MijnBibliotheek'- profiel of kies 

voor 'Doorgaan zonder aan te melden' 

* De gratis boekjes vind je bovenaan in het 

catalogusscherm onder ‘Jouw collectie’ 

* Klik op downloaden om toegang te krijgen tot de 
boekjes 

 

 

 Op de tablet kan je ook educatieve spelletjes volgens de interesse van je kind downloaden 

 Spelletjes op de computer: 

Digitips 

Kleuterspel 

Computermeester Spelletjes die gesorteerd zijn volgens 1ste, 2de en 3de kleuterklas 

(peuters kunnen aansluiten bij de 1ste kleuterklas) 

 

 

https://woogieboogie.be/
http://www.digitips.be/digitips/KL-index.html?fbclid=IwAR3J8OD-1vPqmURpZvdddflP6c7vUD9e6qhqB23x6j3mB9au5JeKg0dn4kI
http://www.kleuterspel.be/?fbclid=IwAR3x8pav2xkNF0SC3ejt72g17FHHtjBFwCxYU-rslhaeJqFq6Dj8lku_dQ8
https://www.computermeester.be/0kleuters.htm?fbclid=IwAR01HvzjD-wl9zaxf6LhrwGIW1MqLrPMrK5gcqDKXoX3q1OH2e0_tSs_wxw
http://users.telenet.be/kbo-eine/kleuterspelletjes.html?fbclid=IwAR35EDVqKS-JZsC0I9Ehv7jcrsRCKOLOPqTjRxRmZHIgHD-6Uix46nyzwv4
https://www.facebook.com/fundelsbe/photos/a.123288621075560/3694276790643374/?type=3&eid=ARAy4-FahhP969SpEzmOa1DRLsxlSiYRABFm3otUl3jvjREJOdmELP1ND0BcFENwFAubocyns8Gnfp28&__xts__[0]=68.ARDPFokZ7EUvPYDCAx3g7CUFtJo4P9AK-PaCOKyV0Ufq7BGkh8FvTp_HAaopzQP3eAsuT0cUTI6eN2eIEeOC2QHwXnjPhazZa64kO5F7eGwafxQtTYQSomEXa0d2L05RAUMaMaPYcZXM5jGr4F_F5ham9SWF7WXly8Qyh-hJIyhaT_zmpVwojmmt8mVht55eaax1i_GkUvqVZ4_YkLP9Fbb7wjO_KLzuQRLtHmj8TgX4ZOOF1tNEEVl2uwchgEpE9MsRSknblvNw5CaPOi86E1QGiK_2e7kpunf0bSissStxTsv8R9yum31VIpUOVWtCeKhxUVbq7P4L268aS2THTxh4vQ&__tn__=EEHH-R


 

Laat ons nu zorgzaam zijn en eventjes niet de slimmerik uithangen! 

Richtlijnen volgen zonder mopperen. 

Afstand houden met een glimlach en hygiëne au sérieux nemen. 

De solidariteit zal ons goed doen! 

Oh en ook nog even dit meegeven: 
Verveling is iets positiefs: laat hen zich even vervelen! Juist dan wordt hun creativiteit 

aangesproken zodat ze nieuwe spelletjes zelf leren bedenken! Dus ga niet constant entertainment 

voorzien of zelf bedenken: laat hen maar even doen. 
Komen ze er zelf toch niet uit of is dit echt een uitdaging voor je kind. Afhankelijk van de tijd 

die vrij is en de mogelijkheden om alleen of samen te spelen, kan je kind kiezen uit de stapel 

van spelletjes en bezigheden. Zo leert je kind ook kiezen en kan het oude speelgoed misschien 

heel handig van pas komen! 
 

#samentegencorona #stayhome 
 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/samentegencorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDPFokZ7EUvPYDCAx3g7CUFtJo4P9AK-PaCOKyV0Ufq7BGkh8FvTp_HAaopzQP3eAsuT0cUTI6eN2eIEeOC2QHwXnjPhazZa64kO5F7eGwafxQtTYQSomEXa0d2L05RAUMaMaPYcZXM5jGr4F_F5ham9SWF7WXly8Qyh-hJIyhaT_zmpVwojmmt8mVht55eaax1i_GkUvqVZ4_YkLP9Fbb7wjO_KLzuQRLtHmj8TgX4ZOOF1tNEEVl2uwchgEpE9MsRSknblvNw5CaPOi86E1QGiK_2e7kpunf0bSissStxTsv8R9yum31VIpUOVWtCeKhxUVbq7P4L268aS2THTxh4vQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhome?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDPFokZ7EUvPYDCAx3g7CUFtJo4P9AK-PaCOKyV0Ufq7BGkh8FvTp_HAaopzQP3eAsuT0cUTI6eN2eIEeOC2QHwXnjPhazZa64kO5F7eGwafxQtTYQSomEXa0d2L05RAUMaMaPYcZXM5jGr4F_F5ham9SWF7WXly8Qyh-hJIyhaT_zmpVwojmmt8mVht55eaax1i_GkUvqVZ4_YkLP9Fbb7wjO_KLzuQRLtHmj8TgX4ZOOF1tNEEVl2uwchgEpE9MsRSknblvNw5CaPOi86E1QGiK_2e7kpunf0bSissStxTsv8R9yum31VIpUOVWtCeKhxUVbq7P4L268aS2THTxh4vQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/fundelsbe/photos/a.123288621075560/3694276790643374/?type=3&eid=ARAy4-FahhP969SpEzmOa1DRLsxlSiYRABFm3otUl3jvjREJOdmELP1ND0BcFENwFAubocyns8Gnfp28&__xts__%5B0%5D=68.ARDPFokZ7EUvPYDCAx3g7CUFtJo4P9AK-PaCOKyV0Ufq7BGkh8FvTp_HAaopzQP3eAsuT0cUTI6eN2eIEeOC2QHwXnjPhazZa64kO5F7eGwafxQtTYQSomEXa0d2L05RAUMaMaPYcZXM5jGr4F_F5ham9SWF7WXly8Qyh-hJIyhaT_zmpVwojmmt8mVht55eaax1i_GkUvqVZ4_YkLP9Fbb7wjO_KLzuQRLtHmj8TgX4ZOOF1tNEEVl2uwchgEpE9MsRSknblvNw5CaPOi86E1QGiK_2e7kpunf0bSissStxTsv8R9yum31VIpUOVWtCeKhxUVbq7P4L268aS2THTxh4vQ&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/fundelsbe/photos/a.123288621075560/3694276790643374/?type=3&eid=ARAy4-FahhP969SpEzmOa1DRLsxlSiYRABFm3otUl3jvjREJOdmELP1ND0BcFENwFAubocyns8Gnfp28&__xts__%5B0%5D=68.ARDPFokZ7EUvPYDCAx3g7CUFtJo4P9AK-PaCOKyV0Ufq7BGkh8FvTp_HAaopzQP3eAsuT0cUTI6eN2eIEeOC2QHwXnjPhazZa64kO5F7eGwafxQtTYQSomEXa0d2L05RAUMaMaPYcZXM5jGr4F_F5ham9SWF7WXly8Qyh-hJIyhaT_zmpVwojmmt8mVht55eaax1i_GkUvqVZ4_YkLP9Fbb7wjO_KLzuQRLtHmj8TgX4ZOOF1tNEEVl2uwchgEpE9MsRSknblvNw5CaPOi86E1QGiK_2e7kpunf0bSissStxTsv8R9yum31VIpUOVWtCeKhxUVbq7P4L268aS2THTxh4vQ&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/fundelsbe/photos/a.123288621075560/3694276790643374/?type=3&eid=ARAy4-FahhP969SpEzmOa1DRLsxlSiYRABFm3otUl3jvjREJOdmELP1ND0BcFENwFAubocyns8Gnfp28&__xts__%5B0%5D=68.ARDPFokZ7EUvPYDCAx3g7CUFtJo4P9AK-PaCOKyV0Ufq7BGkh8FvTp_HAaopzQP3eAsuT0cUTI6eN2eIEeOC2QHwXnjPhazZa64kO5F7eGwafxQtTYQSomEXa0d2L05RAUMaMaPYcZXM5jGr4F_F5ham9SWF7WXly8Qyh-hJIyhaT_zmpVwojmmt8mVht55eaax1i_GkUvqVZ4_YkLP9Fbb7wjO_KLzuQRLtHmj8TgX4ZOOF1tNEEVl2uwchgEpE9MsRSknblvNw5CaPOi86E1QGiK_2e7kpunf0bSissStxTsv8R9yum31VIpUOVWtCeKhxUVbq7P4L268aS2THTxh4vQ&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/fundelsbe/photos/a.123288621075560/3694276790643374/?type=3&eid=ARAy4-FahhP969SpEzmOa1DRLsxlSiYRABFm3otUl3jvjREJOdmELP1ND0BcFENwFAubocyns8Gnfp28&__xts__%5B0%5D=68.ARDPFokZ7EUvPYDCAx3g7CUFtJo4P9AK-PaCOKyV0Ufq7BGkh8FvTp_HAaopzQP3eAsuT0cUTI6eN2eIEeOC2QHwXnjPhazZa64kO5F7eGwafxQtTYQSomEXa0d2L05RAUMaMaPYcZXM5jGr4F_F5ham9SWF7WXly8Qyh-hJIyhaT_zmpVwojmmt8mVht55eaax1i_GkUvqVZ4_YkLP9Fbb7wjO_KLzuQRLtHmj8TgX4ZOOF1tNEEVl2uwchgEpE9MsRSknblvNw5CaPOi86E1QGiK_2e7kpunf0bSissStxTsv8R9yum31VIpUOVWtCeKhxUVbq7P4L268aS2THTxh4vQ&__tn__=EEHH-R

