
 
 

 
De Jeugdcoach op School (JOS) 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat het opnieuw sluiten van de scholen ervoor kan 

zorgen dat het een pittige tijd kan zijn. De vorige lockdown periode is 

verschillend ervaren. Waar sommige ouders en kinderen door het thuis zitten 

rust en regelmaat in huis kregen, bracht het voor veel anderen juist stress- en 

angstklachten met zich mee. Als Jeugdcoaches op school (JOS’ers) willen wij 

er in deze periode graag voor u zijn. 

 

U krijgt nu als ouder opnieuw de taak om de dag voor zowel uzelf als uw 

kind(eren) zo goed mogelijk vorm te geven. Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen met zich mee 

brengt. Zeker wanneer uw kind speciale behoeften heeft zal dit niet altijd even makkelijk zijn. Hoe 

helpt u uw kind bijvoorbeeld bij angst- en stressklachten? Of hoe maakt u het beste een dagplanning? 

Denk ook aan wat het thuisonderwijs met uzelf als ouder doet. Hoe kunt u er zelf voor zorgen dat u 

positief blijft? 

 

Wij als JOS’ers willen u laten weten dat wij voor u 

klaar staan. Wilt u tips, adviezen of gewoon een 

luisterend oor dan kunt u ons bereiken. Dit kan 

door een mailtje of Whatsappberichtje te sturen 

aan de JOS die betrokken is bij de school van uw 

kind(eren) met de vraag om te worden gebeld.  

Schroom niet om contact op te nemen. In deze 

situatie is het van belang dat wij er voor elkaar zijn!  

Hiernaast treft u de gegevens van de betrokken 

JOS bij de school van uw kind(eren) 

 

Sterkte de komende tijd! 

 

Hartelijke groet,  

team JOS Lansingerland 

 

 

Tips:  

 Neem de tijd om te praten met je kind  

 Probeer zo veel mogelijk structuur te creëren 

 Geef jezelf en je kind ruimte voor zichzelf 

 Bekijk filmpjes over Corona met uw kind. Twee 

goede animatiefilmpjes zijn te vinden via de volgende link: 

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/04/animatievideo-over-de-coronacrisis-speciaal-voor-

kinderen 

 Zie voor meer tips ook: https://www.nji.nl/coronavirus 

 

 
Naam: Marieke Schoon 

Telefoon: 06-46102652 

E-mail: m.schoon@schoolformaat.nl 

 

 
Naam: Maks Groeneveld 

Telefoon: 06-11315747 

E-mail: m.groeneveld@schoolformaat.nl 
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