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Nota 

 

 

Links voor ouders 

 Tips in coronatijden (CLB) 

 Hulpgids om gezinnen te ondersteunen in omgang met het coronavirus (vzw Zitdatzo) 

 Thuis werken met kinderen: hoe pak je dat aan? Met tips voor kinderen van elke leeftijd (UCLL) 

 Hoe overleef ik mijn kleuter terwijl ik thuis werk? Met Anna! (Kathleen Amant > gratis downloads > 

blijf in uw kot) 

 Kinderen informeren over het coronavirus aan de hand van filmpjes  

o https://www.youtube.com/watch?v=vdejjO-PxzQ  

o https://www.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA&t=9s  

 Hoe praten met kinderen over het coronavirus?  

o Tips van de Gezinsbond 

o Tips van Onderwijs Vlaanderen 

 Invulboekje ‘Hallo, ik ben corona’. Ook in het Frans, Engels, Arabisch, Noors, Pools, Russisch, Turks en 

Tsjechisch. 

 Meertalige informatie over het coronavirus (Agentschap Integratie en Inburgering) 

 Geen internet thuis? Via jouw school kan je tijdelijk gratis wifi van Telenet krijgen. 

 Hoe je kinderen bezig houden? 

o ga in op het aanbod van de school 

o zie ook: tips in coronatijden 

o luisterboeken voor je kinderen (Fundels) 

o de online jeugdbeweging 

 Omgaan met conflicten in je gezin tijdens de coronacrisis: 5 tips 

 Hulp nodig? Nu face-to-face contacten door de coronacrisis vaak niet meer mogelijk zijn, vangen 

chathulplijnen een groot deel van de hulpvragen op. Ze versterken hun capaciteit en verruimen hun 

openingsuren. Een overzicht! 

o Chat met het CLB! We hebben het CLB-chatteam tijdelijk uitgebreid.  

o Chat, bel of mail met het CAW. 

o Tele-Onthaal is er voor je: telefonisch of via chat. 24/7. 

o Hier vind je nog meer chathulplijnen. 

 

Links voor jongeren 

 Coronaonrust in je hoofd? (CLB) 

 Check WatWat.be! Met anti-verveeltips en heel wat antwoorden op vragen rond corona. 

 Geen internet thuis? Via jouw school kan je tijdelijk gratis wifi van Telenet krijgen. 

 Omgaan met conflicten in je gezin tijdens de coronacrisis: 5 tips  

 Hulp nodig? Nu face-to-face contacten door de coronacrisis vaak niet meer mogelijk zijn, vangen 

chathulplijnen een groot deel van de hulpvragen op. Ze versterken hun capaciteit en verruimen hun 

openingsuren. Een overzicht! 

o Chat met het CLB! We hebben het CLB-chatteam tijdelijk uitgebreid.  

o Chat, bel of mail met het JAC. 

o Teleblok opent uitzonderlijk haar chat en telefoon. 

o Ook bij Awel kan met je vragen of problemen terecht. Gratis en anoniem. 

o Tele-Onthaal is er voor je: telefonisch of via chat. 24/7. 

o Jonger dan 16: NokNok geeft info en toffe opdrachten. 

o Ouder dan 16: op Fit in je hoofd leer je controle over je eigen leven te nemen. 

Onderwerp: Links Datum: 23/3/2020 

Auteur(s): Vrij CLB Leuven Status:  

Bestemd voor: Ouders, leerlingen   

https://www.vrijclb.be/thema/richtlijnen-coronavirus
https://www.psychosenet.be/publications/covid19-hulpgids-voor-gezinnen/?fbclid=IwAR0xZOQIcK415OeZO8xAaH6sGlpNKNcd9IyBdOxhAzpYUXVGc-87ilA8fis
https://www.ucll.be/research-expertise/thuis-werken-met-kinderen-hoe-pak-je-dat-aan
https://www.amant.be/gratisdownloads
https://www.youtube.com/watch?v=vdejjO-PxzQ
https://www.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA&t=9s
https://www.goedgezind.be/jonge-kinderen/het-coronavirus-zo-praat-je-erover-met-je-kind/
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
http://dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
https://press.telenet.be/telenet-opent-publieke-internetconnecties-voor-leerlingen-zonder-internettoegang
https://www.vrijclb.be/thema/richtlijnen-coronavirus
https://www.fundels.com/corona/
https://www.facebook.com/groups/2693825807396758/about/
https://1712.be/Portals/1712volw/Files/Documents/1712_Poster_Conflicten_Corona_Print.pdf
https://www.clbchat.be/
https://www.caw.be/contacteer-ons/
https://www.tele-onthaal.be/
https://www.samvzw.be/nieuws/chathulplijnen-op-volle-toeren-door-coronacrisis
https://www.vrijclb.be/leerlingen/corona-onrust-in-je-hoofd
https://www.watwat.be/corona
https://press.telenet.be/telenet-opent-publieke-internetconnecties-voor-leerlingen-zonder-internettoegang
https://1712.be/Portals/1712volw/Files/Documents/1712_Poster_Conflicten_Corona_Print.pdf
https://www.clbchat.be/
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/
https://www.teleblok.be/chat/chat-met-teleblok
https://awel.be/
https://www.tele-onthaal.be/
https://www.noknok.be/
https://www.fitinjehoofd.be/
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o In kleine stappen je leven steeds leuker maken doe je met SoChicken. 

o Aarzel niet om de zelfmoordlijn 1813 te contacteren mocht je daar de nood toe voelen. 

o https://www.watwat.be/zoek-hulp 

 

https://sochicken.nl/
https://www.zelfmoord1813.be/
https://www.watwat.be/zoek-hulp

