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De laatste loodjes 
Tips voor een rustig einde van het schooljaar 

 
 

De laatste schoolweken zijn vaak drukke weken: 
de laatste toetsen, opruimen, schoonmaken, schoolreisje… 
Daardoor vragen die laatste schoolweken veel van kinderen. 
Veel kinderen zijn de laatste schoolweken moe en onrustig. 

Wat kan helpen om het einde van het schooljaar  
rustig te laten verlopen? 

 
 

I. Rond het schooljaar bewust af 
 

Het is voor kinderen goed om de tijd te nemen 
om bewust afscheid te nemen van het schooljaar. 

 
1. Kijk terug. Praat over de ups en downs van het achterliggende schooljaar. 

Geniet van de mooie momenten die er zijn geweest. Leer van de moeilijke 
momenten die er misschien ook waren.  
 

2. Maak herinneringen. Maak een bewaarmap of een fotoalbum van dit 
schooljaar. 
 

3. Zet het schooljaar in perspectief. Kijk hoger. Geef het einde van het 
schooljaar een plaatsje in de avondsluiting of bij de gezinsmaaltijd door met 
elkaar bepaalde Bijbelgedeelten te lezen waarin het gaat over afscheid 
nemen. Door elke dag even bij het licht van Gods Woord met dit onderwerp 
bezig te zijn, krijgt het een plaats in het leven van het kind. Op 
www.bijbelsopvoeden.nl vind je een Bijbelleesrooster voor de laatste weken 
van het schooljaar. 
 

4. Bid en dank. Geef het einde van het schooljaar een plaats in het 
gezinsgebed.  
 

5. Bedank de juf of meester. Zoek het niet in bijzondere cadeaus. Een door je 
kind gemaakte kaart helpt ook het kind bij de afronding en verwerking van het 
schooljaar. Of laat je kind een rapport voor de juf of meester maken. Daar leert 
de juf of meester ook van. Op internet zijn verschillende invulrapporten voor 
de juf of meester te vinden. Zoek via google of kijk bijvoorbeeld  eens op 
http://knutselpret.nl/een-rapport-voor-de-leerkracht/ 

 
 
 

II. Probeer de rust te bewaren 
 

In de hectiek van de afronding van het schooljaar 
is het belangrijk om thuis de rust te bewaren. 

Hoe kun je dat proberen? 
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1. Op tijd naar bed. Ongemerkt is je kind misschien steeds later naar bed 

gegaan. Of het is een aantal avonden steeds later geworden. Kijk nog eens 
even kritisch naar de bedtijd van je kind. Spreek af om (een aantal avonden) 
wat eerder naar bed te gaan om deze laatste weken vol te kunnen houden. 
 

2. Vraag niet teveel. Als je kind alle energie nodig heeft om het vol te houden op 
school, stel dan thuis lagere eisen. Vraag deze weken even niet of je kind een 
boodschap voor je doet of een werkje in orde maakt.  

 
3. Toon begrip. Als je kind bijvoorbeeld zeurt dat het niet naar school wil, zeg 

dan dat je er begrip voor hebt dat je kind moe is en leg uit hoe dat komt: dat 
het aan vakantie toe is. Geef een extra knuffel of doe een verrassing in de 
brooddoos, omdat het nog geen vakantie is en thuisblijven geen optie is. 

 
4. Beperk buitenschoolse activiteiten. Ook spelen of andere buitenschoolse 

activiteiten kosten energie. Misschien is het in deze laatste weken beter dat je 
allerlei activiteiten op een lager pitje zet, zodat je kind meer gelegenheden 
heeft om op te laden, bijvoorbeeld met een boek op de bank of op een kleed 
in de zon op het gras. 

 
5. Geef overzicht. Voor sommige kinderen kan het onduidelijk zijn wanneer 

precies de zomervakantie begint en hoeveel weken het nog duurt voordat het 
vakantie is. Laat het de dagen op de kalender afstrepen of help op een andere 
manier om overzicht te houden. 

 
6. Creëer een ‘leegmaakmoment’. Maak als gezin op een zaterdag een 

boswandeling of strandwandeling met de bedoeling de hoofden leeg te laten 
waaien, zodat er ruimte in het hoofd is voor de laatste schoolweken. Breng dit 
ook zo naar je kinderen onder woorden. Als je hier een traditie van maakt, kan 
dat de kinderen een steuntje in de rug geven. 

 
 
 

III. Let ook op jezelf: voorkom ‘ouderstress’ 
 

Ook voor ouders kunnen de laatste weken van het schooljaar 
stressvol zijn. 

Van alle kanten wordt je hulp gevraagd 
en misschien vraagt ook de vakantie z’n voorbereidingen. 

Hoe bewaar je zelf de rust? 
 

1. Doe niet teveel buiten school en gezin om. Houd in deze laatste 
schoolweken je handen vrij voor je kinderen en de afronding van het 
schooljaar. 

 
2. Houd overzicht. Maak een duidelijke planning in je agenda of op de kalender: 

Wie van de kinderen heeft wat en wanneer? Wie heb je toegezegd te helpen 
en wanneer? 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl , 2019 
 

3. Kijk vooruit. Bereid voor wat je voor kunt bereiden. Ga bijvoorbeeld niet pas 
op de een-na-laatste schooldag bedenken wat je de leerkracht(en) wilt geven. 
Je weet dat dit moment eraan komt, dus denk daar ruim op tijd aan. 
 

4. Ont-moet. Zie de afronding van het schooljaar niet als een periode waarin je 
van alles moet. Geniet ervan dat je kinderen weer een jaar hebben mogen 
afronden. 

 
5. Tel je zegeningen. Wat heb je in het achterliggende schooljaar veel mogen 

ontvangen! Wat is het een voorrecht dat je kinderen naar school konden gaan. 
Het zijn de goedertierenheden van de Heere. Merk die op!  
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