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HET SCHOOLJAAR AFSLUITEN IN HET 
LAGER ONDERWIJS 

Wat een schooljaar! Directies, leerkrachten, opvangpersoneel, poetshulpen, leerlingen en ouders hebben de afgelopen weken en 
maanden in de gekste omstandigheden het beste van zichzelf gegeven. Dat het niet makkelijk was om alle leerlingen aan boord te 
houden, is een understatement. Dat de coronaperiode nog een lange tijd zal nazinderen, weet iedereen. Toch willen we ook op een 
mooie manier afscheid nemen van de klas en de juf of meester, van elkaar, en van dit gekke schooljaar. We bieden in dit document 
inspiratie om afscheid te nemen met de klas vanop afstand of op school.  

Veel plezier met ideeën plukken, hopelijk zit er een idee bij dat past bij de eigenheid van jouw klasgroep! 

AFSCHEID NEMEN VANOP AFSTAND 

TOUR DE CLASSE 

Stippel als leerkracht een route uit langs de woonplaatsen van al je leerlingen. Trek een paar 
voor- of namiddagen uit om op pad te gaan. Ga langs bij elke leerling en geef hem of haar een 
klein aandenken aan het schooljaar.  Maak bijvoorbeeld een gekke afstandsfoto van jullie twee, 
speel een minispelletje of knoop een gesprekje aan over de leukste herinnering van het jaar.  

POSTKAART 

Stuur al je leerlingen een kaartje om hen te laten weten dat je hen zal missen en om hen te 
bedanken voor het fijne schooljaar. Dat kan een gepersonaliseerde postkaart zijn met een leuke klasfoto op de voorkant, maar met 
een simpel briefje maak je je leerlingen ook al heel blij. Ben je leerkracht in het zesde leerjaar, dan kun je er ook voor kiezen om eind 
augustus een kaartje te sturen, om de leerlingen veel succes te wensen met hun nieuwe avontuur. 

HET JAAR UITZWAAIEN 

Vraag aan al je leerlingen om een filmpje te maken (in een deurgat, bijvoorbeeld) waarbij ze zwaaien naar de camera. Monteer alle 
filmpjes na elkaar, voeg eventueel nog een boodschap toe van jou, zet er een leuk muziekje onder en laat je klas zo ‘samen’ het jaar 
uitzwaaien.  

(DIGITAAL) JAARBOEK 

Laat je leerlingen herinneringen delen, complimentjes geven, leuke foto’s of gifs sturen 
naar elkaar. Op die manier maak je een digitaal jaarboek met persoonlijke 
boodschappen voor elk kind. Dit kan bijvoorbeeld door een klaspagina te maken via 
Padlet (padlet.com). Maak voor elk kind een ‘vak’, waarin andere leerlingen kunnen 
reageren. Ze kunnen dan elkaars posts ook liken. Een ander idee is een PowerPoint met 
een slide per leerling waarop iedereen kan aanvullen.  Of een Google Doc met voor 
iedereen een pagina. Ben je wat bang dat sommige leerlingen weinig reacties zullen 
krijgen? Dan spreek je af dat je bijvoorbeeld sowieso voor de klasgenoot ‘voor’/’boven’ 
en ‘na’/’onder’ jou in de tool een berichtje schrijft. 
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AFSCHEID NEMEN IN DE KLAS: 

DROMEN MAG BIJ ONS ALTIJD, OOK OVERDAG 

Vraag aan je leerlingen: ‘Wat wil je absoluut nog gedaan hebben hier op school?’ Vooral voor het zesde leerjaar kan dit een fijne 
manier zijn om afscheid te nemen van de school. De dromen worden verzameld en samen met de klas worden de dromen omgezet 
in haalbare activiteiten. Wees creatief: blijven slapen op school is in deze periode moeilijk, maar misschien kan een alternatieve 
pyjamaparty op de speelplaats wel?  

GEK MET BUBBELS 

Organiseer een hele dag in het teken van je klas-‘bubbel’:  

- Knutsel een aantal grote ‘bellenblazers’ (op Pinterest vind je meteen 

stappenplannen, filmpjes en ideeën). Blaas gigantische zeepbellen op de 

speelplaats. Laat elke leerling vooraleer hij of zij begint te blazen heel luid 

roepen wat het allerleukste moment van het jaar was.  

- Projecteer de website https://bouncyballs.org/ via je smartboard of beamer. Laat 

je klas de geluidsbubbels zo veel mogelijk gekke sprongen maken, of probeer net 

om ervoor te zorgen dat de bubbels helemaal stilliggen.  

- Laat je kinderen een ‘einde van het schooljaar’-kunstwerk schilderen met bubbels 

(ook hier weer: Pinterest is je vriend!). Laat hen in de bubbels schrijven of 

tekenen wat er leuk was dit jaar, maar even goed wat ze helemaal niet leuk 

vonden. 

- Voorzie voor elk van je leerlingen een doorzichtige kerstbal of een ballon waar alle klasgenootjes een klein briefje kunnen 

instoppen. Zo gaat elk kind met een ‘bubbel vol briefjes’ naar huis.  

- Met een beetje verbeelding worden hoepels, springballen, knikkers … ook bubbels waarmee je allerlei leuke spelletjes kunt spelen 

op de speelplaats. 

- … 

‘KLASFOTO’ 

Laat de leerlingen per twee elkaars contouren tekenen in krijt op de speelplaats. Zorg ervoor dat alle contouren dicht bij elkaar 
getekend zijn, zodat je een ‘klasfoto’ kunt nemen met iedereen erop. Herkent iedereen alle klasgenootjes? Wie is makkelijk te 
herkennen, bij wie is het moeilijker?  

Zijn niet alle klasgenootjes op school? Verzamel dan van elk kind – in de klas of thuis – een gekke foto en plak deze bij elkaar tot 
een leuke klasfoto. 

BRIEFJE VOOR VOLGEND JAAR 

Laat elk kind zichzelf in één zin beschrijven voor de juf of meester van volgend jaar: wat moet jouw 
nieuwe juf of meester zéker weten over jou? Bijvoorbeeld dat je heel graag films kijkt, dat je het 
liefst aan het raam zit in de klas, dat je rekenen heel moeilijk vindt of dat je veel broers en zussen 
hebt … 

EXTRA IDEETJES NODIG? 

Wanneer je op de website van Klascement zoekt op ‘einde schooljaar’, kom je meteen nog een heleboel leuke ideeën tegen: 

- concrete tips zesde leerjaar afscheid tijdens corona 

- afscheidsboekje dat je ontwerpt samen met de leerlingen 

- jaarkaartjes met toffe vragen over het voorbije schooljaar 

- complimentenkaartjes van de leerkracht voor de leerlingen 

- … 
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