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Bijna zomervakantie! Waar de meeste kinderen alweer naar uitkijken, maar de ouders misschien wel 

slapeloze nachten van krijgen (letterlijk     ). Na een lange tijd van thuisonderwijs gingen de kinderen 
weer naar school, langzaam opbouwend. Nu staat de zomervakantie voor de boeg en moeten de kids 
weer vermaakt worden. Leanne Spruyt moest ook thuisonderwijs geven, maar was blij met hoe het 
ging; haar kinderen gedroegen zich voorbeeldig en werkten hard. 

“Het was op een zondag dat ik hoorde dat de scholen dicht zouden gaan. We waren in het bos wezen 
wandelen en toen hing het er allemaal en beetje om. Toen we naar huis reden was het precies op het 
nieuws, dat de scholen dichtgingen. De oudste sprong een gat in de lucht en de tweede had er echt 
goed de balen van. Dat is al die tijd een beetje zo gebleven.” Toen kwam er een tijd van lesgeven en 
de kinderen vermaken. Leanne vond dit besluit wel goed. “In eerste instantie was ik wel blij, want 
alles is zo onzeker. Je wist ook echt niet hoe het ging verspreiden en dan heb je als moeder wel zoiets 
van; oh gelukkig kan ik mijn kinderen thuis houden en voor je gevoel kan je ze daar een beetje veilig 
houden.”  

 

Het thuislesgeven ging Leanne wel goed af. Ze moesten boeken ophalen van school en kregen goede 
roosters mee om fijn aan de slag te kunnen. “Thimo, de oudste (10), kreeg online les en verder kon 
hij bijvoorbeeld rekenen via een programma op de tablet doen. Bij Jesse (8), kwam dat iets later op 
gang, die moest eerst vooral in zijn werkboek aan de slag. In die eerste weken hebben we vooral 
eigenlijk hier aan de kamertafel gezeten om een beetje uit te pluizen wat ze precies moesten doen 
en om te helpen bij het huiswerk.” Hierna merkt ze algauw dat haar kinderen erg zelfstandig kunnen 
werken aan hun schoolwerk. “We hadden alles redelijk onder de knie en ook alle programma’s die ze 
nodig hadden waren zo’n beetje geïnstalleerd. Toen koos Thimo ervoor om lekker op zijn kamer te 
gaan zitten. Toen was dus de afspraak dat hij om 9 uur aan zijn huiswerk zou gaan en bij vragen naar 
beneden zou komen.” Jesse had nog wat meer hulp nodig en werkte dan ook nog een tijdje aan de 
keukentafel, tot hij op een gegeven moment ook lekker op zijn eigen kamer aan het werk wilde gaan. 
“Loïs (net 4 geworden) liep hier natuurlijk ook nog rond, dus dat vond hij dan toch rustiger. Als het 
gaat om het lesgeven heb ik erg geboft, ze waren echt voorbeeldig.” 



We hadden alles redelijk onder de knie en ook alle programma’s die ze nodig 
hadden waren zo’n beetje geïnstalleerd. Toen koos Thimo ervoor om lekker op zijn 

kamer te gaan zitten. 

 

In de eerste week hadden ze een schema gemaakt wat ze strak volgden. “Ik had echt opgeschreven 
hoe laat ze moesten opstaan, hoe laat aan het huiswerk beginnen, wanneer we pauze deden en dat 
we in de middag en uur gingen lopen, het buitenspelen, tablet tijden; kortom alles had ik 
vastgelegd.” Al snel merkt ze dat dit voor hen minder werkte. “Ik merkte dat al die overgangen, van 
tablet naar buitenspelen of van buiten spelen naar nog even huiswerk maken voor de kinderen 
behoorlijk ingewikkeld was. Het was elke keer weer schakelen, ook voor mijzelf. Ik moest telkens 
zeggen wat we gingen doen en hoe laat, dus je was voor je gevoel echt en beetje politieagentje aan 
het spelen.” Daarom kiest ze ervoor om die planning los te laten en wat afspraken gemaakt met haar 
kinderen. “Dat werkte erg goed en dat hebben we ook echt volgehouden tot aan het einde toe.” 

Ik merkte dat al die overgangen, van tablet naar buitenspelen of van buiten spelen 
naar nog even huiswerk maken voor de kinderen behoorlijk ingewikkeld was. 

Deze periode thuis was erg intensief. “Ik vond het vooral heel lastig dat je soort constant als moeder 
aanstond, je had geen seconde voor jezelf.” Ook was de kapsalon waar ze werkt zeven weken 
gesloten, waardoor Leanne ook al die tijd geen werk had om heen te gaan. “Ik liep er op een gegeven 
moment ook echt tegenaan dat ik dacht van: pff je zit soort echt opgesloten op de eilandje met je 
kinderen en het enige uitje dat je dan nog hebt is de supermarkt. Dan is soort niks ook leuk meer, je 
huishouden komt je keel uit, hetzelfde riedeltje elke dag. Op een gegeven moment is het echt 
genoeg geweest.” De kinderen zaten in een fijn ritme en konden thuis goed aan school werken. Haar 
kinderen speelden veel buiten, met elkaar. Dat ging vaak goed, maar op een gegeven moment botste 
dat ook wel eens. Ze hebben een mooie achtertuin waar ze lekker kunnen spelen. Ze hadden deze 



periode weinig contact met andere kinderen. “Sowieso wonen wij behoorlijk afgelegen en we 
hebben een grote tuin wat een enorm voordeel is de meeste tijd, maar nu hebben we ook echt 
ervaren dat je dan niet in een woonwijk woont met andere kinderen. Nu hebben we ook echt bewust 
afstand genomen van bijna iedereen, en dat gedrag kopieerden de kinderen ook. Dus ze wilden ook 
niet echt afspreken met andere kinderen, dat kwam eigenlijk pas weer op gang toen ze weer gingen 
opbouwen met naar school gaan.” De weekenden waren het lastigst, omdat ook hun sport en andere 
activiteiten niet meer doorgingen.  

Ik liep er op een gegeven moment ook echt tegenaan dat ik dacht van pff je zit 
soort echt opgesloten op de eilandje met je kinderen en het enige uitje dat je dan 
nog hebt is de supermarkt. Dan is soort niks ook leuk meer, je huishouden komt je 
keel uit, hetzelfde riedeltje elke dag. Op een gegeven moment is het echt genoeg 

geweest. 

 

Inmiddels waren de kinderen langzaamaan weer wat daagjes naar school geweest. “Ze gingen 
dezelfde dagen, dat had school heel mooi geregeld. Alle broertjes en zusjes mochten op dezelfde 
dagen naar school.” In dit geval was het de maandag en donderdag. “Je rekent jezelf dan rijk van; oh 
heerlijk ze gaan weer school. Maar in die weken was er ook precies Hemelvaartsdag en Pinksteren, 
dus ik geloof dat ze in die vier weken tijd alsnog maar een keer of 6 naar school zijn geweest.” Ook 
ging Leanne weer werken op de donderdag. “Het was dus heel fijn dat ze die dag naar school waren 
en we geen alternatieve oppas hoefden te zoeken, maar ik merkte ook maar heel weinig van de 
verandering. Voor de jongens was het vooral lastig omdat ze toen helemaal geen ritme meer hadden. 
De ene dag naar school, ander dag thuiswerken, op woensdag had de ene wel huiswerk en de ander 
niet. Dus dat was enorm rommelig.” Op een gegeven moment mochten ze weer helemaal naar 
school, waarbij ook nog steeds het continurooster werd gehanteerd.  



Het was dus heel fijn dat ze die dag naar school waren en we geen alternatieve 
oppas hoefden te zoeken, maar ik merkte ook maar heel weinig van de 

verandering. 

 

Verder moesten de vakantieplannen aangepast worden. “De tweede en derde week van augustus 
hebben wij een vakantie geboekt in Zweden. En dat is nou net een land waar je niet heen mag in 
Europa, dus wij zitten eigenlijk nog te wachten tot het land code geel gaat afgeven en dan willen we 
echt wel alsnog gaan. We zitten dan op een natuurcamping en naar ons idee zeker zo veilig als op 
een vol park hier in Nederland.” Zolang het land code oranje geeft gaan ze niet. “Als het niet 
doorgaat is het eigenlijk gewoon pech en gaan we ons hier thuis vermaken. Misschien gaan we dan 
nog een keer een nachtje kamperen ofzo, maar we gaan niet een andere camping of park boeken.” Al 
met al was het een bewogen tijd, waarin Leanne en haar gezin er het beste van heeft gemaakt. Ook 
wat betreft de vakantie; het is afwachten, maar hoe dan ook gaan ze genieten van hun vrije dagen, of 
het nu hier in Nederland is of in Zweden. 

 


