WAT ZEGGEN OUDERS?
Bron: bronmateriaal (teksten van ouders)
Datum 17/06/2020
Context: Na de nationale lockdown door het Coronavirus vertellen ouders hoe zij dit hebben ervaren
met hun kinderen in de jeugdhulp.
Thema: Corona ervaringen

Hoe hebben de ouders de lockdown wegens Corona ervaren met de jeugdhulp?
“Mijn 14 jarige heeft nu examens. Het is moeilijk geweest met die smartschool. Je kunt wel
mailen met de leerkracht, maar soms krijg je te laat een reactie!
In al die tijd is ze maar 2 keer naar school gegaan! Ze hebben haar 2 keer gebeld! ze krijgt
dan legpuzzels met getallen, dat kind begrijpt dat niet! Ze zit in type 2 en ze krijgt dan taken
die ik zelfs niet kan!”
“Op school zijn het kleine groepekes en zijn ze één per één bezig, anders begrijpt hij dat
niet niet!”
“De voorzieningen en de leefgoepen waren dicht. Nu, we hebben dat wel zeer goed gedaan!
Wekelijks belde de sociaal assistent van de leefgroep en ook ‘K’ belde af en toe op. En via
zoom gingen de koffiemomenten voor ouders door. De leerkrachten kwamen tussendoor de
taken afgeven. Dat ging goed, maar de kinderen hebben echt nood aan het semi-internaat.”
“De kinderen gaan heel graag naar school.”
“Ik kon mijn kinderen veilig houden en ik kon iemand bellen als het nodig was.”
“Ik vond het goed dat de kinderen meer tijd hadden om iets anders te doen, gewoon
samenzijn of iets samen bakken, knutselen, tekenen,.. Anders zijn die gasten zo actief, nu
waren ze rustig!”
“Ik was zeer bang, omdat het kind (jongvolwassen) niet verstond wat Corona is. Mijn kind
zei dan: “Ik trek het me niet aan! Dat heeft me veel stress aangedaan, ik werd ziek en kreeg
het benauwd. Ik had er geen vat op.
“Ik zei tegen mijn kinderen dat ze veel moeten binnenblijven omdat er een stoute virus is. de
kinderen hebben hier positief mee omgegaan, afstand houden enzo”
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