
 

TIPS VOOR EEN CORONAVEILIGE SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 

 

Ook in het schooljaar ’21-’22 blijft de covidpandemie voor heel wat extra 

uitdagingen zorgen. Hierna lees je een aantal tips om de Schrijf-ze-

VRIJdag vlot en veilig te doen verlopen.  

 

BRIEVEN SCHRIJVEN 

 

BRIEVEN SCHRIJVEN OP SCHOOL  
 
Schrijf je brieven in de klas? Maak dan voor elke leerling een kopie van de voorbeeldbrieven 

en leg deze samen met de solidariteitskaartjes en stickers op de schoolbank klaar. Zo hoeft 

er geen materiaal doorgegeven te worden.  

 
Maak je een schrijfhoek op school? Kies een goed verluchte en ruime plek, eventueel buiten, 
waar leerlingen een veilige afstand kunnen bewaren. Voorzie handgel en laat de leerlingen 
hun eigen pen gebruiken.  
 

  
BRIEVEN SCHRIJVEN ONLINE 

  
Ook bij afstandsonderwijs kan de klas samen brieven schrijven tijdens een online 
schrijfsessie.  
 
Overloop aan het begin van de sessie voor welke mensen er kan geschreven worden en 
waarom ze onterecht in de gevangenis zitten. Je kan hiervoor korte video’s gebruiken waarin 
hun verhaal verteld wordt.  
 
Je kan de voorbeeldbrieven delen op je scherm of vooraf de link met de online 
voorbeeldbrieven doorgeven. Zo kunnen de leerlingen op hun eigen tempo schrijven.  
 
Zet tijdens het schrijven een muziekje op of laat de leerlingen een nummer kiezen. Dit zorgt 
voor wat extra sfeer.  
 
Moet je je leerlingen extra motiveren om bij de les te blijven als deze online doorgaat? Vertel 
hen dan aan het begin van de les over de mensen die vrijkwamen of die gerechtigheid 
kregen mede dankzij de Schrijf-ze-VRIJdag. In de Schrijf-ze-VRIJ-gids vind je een aantal 
zulke succesverhalen (zie p. 6-7: ‘waarom schrijven werkt’).  

https://www.amnesty-international.be/schrijfzevrijdag-filmpjes
https://www.amnesty-international.be/voor-wie-schrijven-we
https://www.amnesty-international.be/voor-wie-schrijven-we


 

 
Als het nog lukt, geef dan op voorhand een schrijfpakketje mee aan je leerlingen met 
voorbeeldbrieven, een sticker en een paar solidariteitskaartjes. De brieven kunnen de 
leerlingen eventueel zelf opsturen. Je kan ook alle brieven en kaartjes op school inzamelen 
en daarna alles samen verzenden.   

 
 
In het Schrijf-ze-VRIJ-pakket zit een brieventeller. Hang deze op aan 
de muur achter je en zorg ervoor dat de teller zichtbaar is in beeld. 
Kleur een kaarsje in telkens een leerling een brief of 
solidariteitskaartje klaar heeft. Dit kan andere leerlingen motiveren.  
 

 

 

 

 

KLASACTIVITEITEN 

 

Wil je één of meerdere klasactiviteiten uit de Schrijf-ze-VRIJ-gids doen? Hierna vind je een 

aantal algemene tips om de activiteiten aan te passen aan voldoende afstand tussen elkaar 

en aan digitale lessen.  

 

KLASACTIVITEITEN OP SCHOOL  

Bekijk op voorhand welk materiaal er nodig is voor de activiteit. Dit staat per activiteit 

opgesomd in de Schrijf-ze-VRIJ-gids. Leg alle nodige papieren en documenten op voorhand 

klaar op de banken. Zo kan je heen-en-weer-geloop vermijden.  

Wanneer de klas in kleine groepjes moet worden verdeeld, kan je de leerlingen vragen om 

samen te werken met hun naaste buren zodat ze zich niet hoeven te verplaatsen. Als dat niet 

mogelijk is, kan je die stap overslaan en de opdracht klassikaal uitvoeren. 

 

KLASACTIVITEITEN ONLINE 

Wanneer de klas in kleine groepjes moet worden verdeeld, kan je werken met de break-out-

functie die sommige online software aanbieden. Bij de nabespreking keer je met z’n allen 

terug naar de grote groep.  

 


