Stellingen online lessen coronatijd
De school moet
Ik vind het
zo snel mogelijk vuurwerkverbod
weer open
stom
Ik haat
mondkapjes

Van online
lessen leer je
veel minder

Ik mis school
niet maar wel
klasgenoten

Online les is
gewoon supersaai

Ik was nog
steeds heel vaak
mijn handen

Corona heeft
mijn vakantie
verpest

Ik kan thuis niet
goed werken

Ik vind onlinelessen juist fijn

Er wordt nu veel Veel mensen
meer geklierd houden zich niet
online
aan de regels
Ik laat me straks We krijgen nu
meteen inenten
veel
met dat vaccin meer huiswerk
Ik wil weer
gymmen

Nee!
Lockdown niet
verlengen

Lekker! Heel veel
De meeste
Netflixen!
online lessen zijn
wel leuk
Ik kom veel
minder buiten

Wat gebeurt in
online-les weten
leraren niet

Thuis bemoeien
Ik word een
ze zich teveel
ongerust van
met school
nieuwsberichten
Dat Britse virus Ik baal ervan dat
vind ik maar
de camera aan
eng
moet staan
De kappers
Wij kijken thuis
moeten weer
regelmatig
open!
samen televisie
Ik vind lezen
best wel leuk!

Ik ga nu vaak
veel te laat naar
bed

Ik vind om hulp
vragen vaak
moeilijk

Ik heb zin in de
zomer!

Ik merk niks van
die avondklok

Ik wil weer
gewoon naar
school
Ik gebruik mijn Die relschoppers
agenda niet
gaan te ver
maar magister
Ik word somber
Thuis zit
van dat
iedereen online
coronagedoe
te werken

Het is buiten net
zo druk als
anders

Ik mis mijn
vrienden

Ik hoop dat er
een flink pak
sneeuw valt

Demonstreren
moet kunnen

Het is leuk
buiten
Ik ben gevallen

Ik heb een
sneeuwpop
gemaakt
Ik wil nog meer
sneeuw

sneeuwballengevechten zijn
leuk

Eindelijk weer
eens iets leuks:
Sneeuw

Ik wil schaatsen

Ik wil ijsvrij

Ik hoop dat er
een elfstedentocht komt

Niet eerlijk: de
basisschool mag
wel open

Wat te doen met extra geld
kleinere klassen
maken

meer
personeel

Meer
schoolreisjes

Ik wil extra les
gewoon op
school

gratis catering

meer
gymlessen

Meer hulp voor
leerlingen in de
les

Meer
creatieve
vakken

Buitenpauze- Meer salaris
plaats opleuken
leraren

Wat te doen met extra geld
Gratis bijles

Inhaallessen
In de
meivakantie

Meer leerKortere
zomervakantie vakken minder
‘bijvakken’
Met de hele
klas op kamp

Meer chillplekken om te
hangen

knalfeest

Geef het maar
aan coronaonderzoek

Schooltuin
aanleggen

Video-filmvlog-les

Fijn de school
weer open

Ik wil niet
werken in
koppeltjes

Ik wil zelf mijn
maatje kiezen

Ruzie met je
maatje:
Vette pech

Ik wil met de Èn online èn
hele klas naar naar school:
dat is te veel
school
Ik wil ook les
Op andere
in de bioscoop scholen is het
beter geregeld
Hoi, hoi, hoi,
kappers weer
open

Ik wil
openlucht les

