
Tips en adviezen voor het thuis leren, werken en studeren 

Ritme 
❏ Sta op tijd op, kleed je aan alsof je naar school gaat. 
❏ Zorg voor een ritme. Weekend is ook echt weekend en dan 

doe je dus minder of niets aan school. Doordeweeks werk je 
bijvoorbeeld van 8.30 tot 15.00 uur. Kijk wat voor jou nodig 
is. Maak een duidelijk verschil tussen werken en vrije tijd. 

 

Plek 
❏ Zorg er voor dat je een aparte werkplek hebt en een 

plek om te ontspannen (als dat kan). 
❏ Zorg er met de andere mensen die thuiswerken voor 

dat het soepel gaat. Het werkt niet als je allemaal 
tegelijk in dezelfde ruimte gaat videobellen. Overleg 
met elkaar. 

 

Planning 
❏ Maak iedere dag een realistische planning voor 

jezelf. 
❖ Bedenk voor je, je planning maakt wat je doel 

voor de dag is. Wat wil ik aan het einde van 
de dag gedaan hebben? Vanuit daar kun je 
dan een concrete planning maken. Houd 
rekening met de momenten waarop er een 
les wordt gegeven en plan deze momenten 
ook in. 

❖ Zorg voor momenten van werken en momenten van ontspanning.  
❖ Wissel verschillende vakken en moeilijke en makkelijke taken af. 
❖ Werk 25 minuten en neem dan 5 minuten rust. Herhaal dit 3 keer en neem 

dan 30 minuten pauze. 
❖ Wanneer ga je werken en wanneer ga je leren? Wat werkt voor jou het 

beste? 
❖ Zorg er voor dat je alle materialen die je nodig hebt ook hebt en kan 

gebruiken. 
❏ Als je planning anders gaat dan je gepland had, is dat oké. Kijk wel hoe je het 

morgen anders kunt doen. Vragen die je daarbij kunnen helpen zijn; Wat lukte 
vandaag wel? Wat ging niet zoals ik gehoopt had en waar lag dat aan? Schrijf de 
dingen die niet zijn gelukt op, zodat je met een leeg hoofd kunt gaan genieten van 
je vrije tijd. 

 



 
 
 
 

Concentratie 
❏ Videobellen of videolessen volgen is veel 

vermoeiender dan op school een les volgen, houd 
hier rekening mee. 

❏ Het is verleidelijk te lang rust te nemen en te lang 
al je berichten op social media te volgen. Leg je 
telefoon ergens anders, dan word je minder 
afgeleid door je telefoon en alle meldingen. 

❏ Zorg ervoor dat je voldoende beweging hebt. 
Beweeg na ieder blok van werken of leren. Haal wat te drinken, doe 5 minuten 
buikspieroefeningen, loop 3 keer de trap op en neer. 

❏ Verander van werkhouding; zet je computer(als dat kan) bijvoorbeeld ook eens in 
de keuken en werk terwijl je staat. Een boek lezen kan je ook zittend op de trap, 
onder je bureau of ergens anders. 

 
 
 
 
 
 

Vooruitkomen  
❏ Overleg met klasgenoten als je hulp nodig hebt, 

het kan fijn zijn, ook op afstand, om samen te 
werken. 

❏ Kom je er niet uit, geef dit aan bij de docent. Stel 
een duidelijke vraag. 

❏ Denk verder vooruit, er komt een moment dat we 
weer naar school gaan. De tijd kunnen we niet inhalen, zorg ervoor dat je bij blijft. 
Ga op zoek naar extra informatie als je iets niet goed begrijpt, vraag hulp aan 
docent/klasgenoot. Maak alvast mindmaps of samenvattingen voor de 
toetsperiodes die gaan komen. 

   



 

Ontspanning 
❏ Wat doe jij in je vrije tijd? Sporten, tekenen, 

gamen, puzzelen, schilderen, een klusje, hangen 
op de bank, social media? Bedenk een challenge 
die je met vrienden kunt doen, daag elkaar op een 
positieve manier uit. 

❏ Bedenk een extra activiteit die je in je vrije tijd 
kunt doen, ook als je de straat niet op mag:  

● Timmer van oud hout of pallets iets voor op je kamer.  
● Kijk voor bouw- of knutselinspiratie op pinterest, de site van de bouwmarkt 

etc. 
● Start een online cursus Chinees, Spaans of Arabisch. 
● Zoek een schilderij dat je heel mooi vindt. Maak dit schilderij na in het echt, 

speel zelf een rol of maak het na met materialen. Kijk op 
https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/ 

● Haal je oude lego van zolder en knutsel wat moois. 
● Neem wat taken van je ouders over en zorg dat jij wel lekker kookt. 
● Chat met je opa en oma, neem contact op met mensen die niet naar buiten 

mogen. Help mensen. 

 
 

Voorbeeld dagschema 
  8.30 uur Kijk wat je vandaag af wil hebben en wanneer je dit gaat doen (maak een  
                         planning). Houd rekening met de lessen die gegeven worden en in je  
                         rooster staan. 
  8.45 uur Werken aan je planning in blokken (3x 25 min. werken/leren en 5 min. rust,  
                          laatste keer 30 min. rust) / digitaal les volgen 
10.10 uur Pauze 
10.40 uur Werken aan je planning in blokken (3x 25 min. werken/leren en 5 min. rust,  
                          laatste keer 30 min. rust) / digitaal les volgen. 
12:05 uur Lunch/ontspanning 
13.00 uur Werken aan je planning in blokken (3x 25 min. werken/leren en 5 min. rust)   
                          / digitaal les volgen. 
14.25 uur Controleer je planning; alles gedaan wat je wilde doen? Bedenk dan  

hoe het je is gelukt en wat je de volgende keer misschien meer kan doen. Is 
het niet gelukt je planning af te ronden? Wat heb je dan morgen nodig om 
het anders te doen? Of kun je door nu nog een blok te werken je planning 
afronden?  Sluit je dag daarna af door wat niet is gelukt op te schrijven en 
ga wat leuks doen. 

15.00 uur Tijd om te chillen; bewegen, spelletje, gamen, YouTube, eten/drinken 

 

https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

