
 

#WICObeatscorona 

Drie weken na elkaar, één uitdaging per week:  

Week 1: kom allemaal met twee verschillende schoenen naar school. 

Week 2: kom per klas in dezelfde kleur naar school 

Week 3: kom met een speciaal hoofddeksel naar school 

De klas met de meeste likes op Instagram wint een prijs.  

Bedenk enkele toffe uitdagingen 

Lanceer je actie  

Ga er zelf al volop voor  

Laat het leven op instagram  

Zet de winnaars in de bloemetjes 

posters en sociale media  

smartphones (foto’s en filmpjes!) 

instagram 

volgers ;) 

  Iedereen 

Fysiek + 

online 

Een klas schakelde zelfs een papa met 

drone in om een leuke foto te nemen.  

Doe eens lekker zot! 

WICO Campus Overpelt 
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MEETcafé 

Wekelijks spreken we af in een Google Meet om samen 

wat te kletsen, te spelen, te maken. Ondertussen 

drinken we een glas. Gewoon om elkaar te zien, wat 

samen te niksen, om de dagelijkse routine te 

doorbreken. De leerlingen kijken er enorm naar uit. 

Plan een Google Meet  

Deel de link online met een QR-code  

Maak er een wekelijkse traditie van  

Geniet van het samen zijn  

Deel de ervaring, de foto’s en maak 
zo reclame voor de volgende editie 

computer of smartphone  

internet 

google meet 

een eigen drankje en knabbeltje 

  Iedereen 

online 

Misschien kan je ook thema meetcafé’s 
maken: carnaval, sportcafé, kleurthema,...  

Maak het zelf zeker gezellig met een fancy 

drankje en wat chips. Wedden dat de 

Sint-Jozefinstituut 
Essen 

 





 

Online speeddate 

Organiseer een online event. Iedereen wordt daar 

willekeurig gekoppeld voor enkele minuten met een 

spelletje ‘Would You Rather?’, persoonlijke vragen of 

check in’s. Ideaal voor klassfeer, peter-meter-

contacten, leerlingenraad,… 

Wie wil bij elkaar brengen? 

Nodig iedereen uit 

Stel het platform in met 
leuke opdrachten 

Have fun bij de speeddate! 

Platform: icebreaker.video 

Iedereen computer of smartphone 

met internet 

  Max.40 

online 

Hou het veilig: koppel geen volstrekt vreemden. 

Je kan groepen instellen die je wil matchen.  

Ideaal om ook je leerkrachten anders te leren 
kennen. 

De Conflixers uit de RHIZO 
Zorgkrachtschool in Kortrijk 
organiseerden een online 
peter-meter-speeddate 



 

Radio CORONA 

Een eigen schoolradio brengt sfeer en bereikt iedereen. Laat je huis-

dj het beste van zichzelf geven met favoriete songs en zorg voor 

leuke intermezzo’s. Zo kan je je leerlingen interviewen, de directie 

een vraag stellen, een 5 minuten quiz organiseren, reclame maken voor 

een actie of korte opdrachtjes geven aan je publiek.  

Verzin een concept en zoek dj’s  

Verzamel liedjes, boodschappen, 
interviews, weetjes, spelletjes, .. 
om uit te zenden  

Stel de installatie op, ‘Check 
1,2!’ 

Uitzenden maar 

Muziekinstallatie met micro’s   

Laptop en het draaiboek  

Muziek in een playlist  

  iedereen 

fysiek 

Betrek zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten: met 
hun muziekkeuze, hun verhaal, met leuke rubriekjes... 

Heeft niet iedereen tegelijk pauze? Neem dan je 
uitzending op om later opnieuw af te spelen 

Sint-Jozef Humaniora Brugge 

Sint-Pieterscollege Leuven 



 

Sticker it! 

We roepen op om een leuk ontwerp, leuke quotes te 

verzinnen en ons door te sturen. Van de leukste 

ontwerpen laten we stickers drukken. Met deze stickers 

met leuke boodschappen proberen we bij ieder een lach 

op het gezicht te toveren.  

Verspreid de oproep 

Verzamel de ontwerpen 

Kies de mooiste 

Laat de stickers drukken 

Verdeel de stickers  

Affiches voor oproep 

De stickers uiteraard!  

  Iedereen 

fysiek 

Denk aan een budgetje: misschien heeft de 

school of het oudercomité wel iets achter 

de hand voor zo’n geweldige actie?!  

Het WAH!?-team van 
Sint-Viktorinstituut 
Turnhout  

 







 

Virtuele sportclub 

Het afgelopen jaar sloot niet enkel de horeca zijn deuren, maar ook 

de sportclubs bleven een lange tijd gesloten. We hoorden overal dat 

in beweging blijven erg belangrijk is, maar helemaal alleen je 

loopschoenen moeten aantrekken is uiteraard niet erg motiverend. 

Organiseer daarom een virtuele sportclub voor jouw klas of zelfs voor 

je hele school. Zo blijf je samen fit en gezond! 

Richt via de STRAVA-app een fiets-, 
loop- en wandelclub op. 

Nodig alle leerlingen en 
leerkrachten uit om lid te worden. 

Organiseer challenges en 
wedstrijden voor alle leden van je 
‘club’. 

Sporten maar! 

Een STRAVA-account 

  Iedereen 

online 

Je kan ook een workout-playlist maken op spotify. 

Organiseer een klascompetitie en ga op zoek naar 

de sportiefste klas van de school.  

Sint-Ritacollege in 

Kontich 

 







 

Zorg voor elkaar- challenge 

In tijden als deze is het belangrijk dat we elkaar niet uit het 

oog verliezen. Breng de leerlingen en leerkrachten van je 

school figuurlijk dichter bij elkaar, nu het fysiek jammer 

genoeg niet mag. Daag hen uit met kleine challenges die een 

groot verschil kunnen maken. 

Dans op een zelfgekozen liedje. 

Maak een wandeling met een vriend of 
familielid (met de nodige afstand 
uiteraard!) 

Stuur een kaartje, brief of tekening naar 
iemand die je al een tijdje niet meer zag. 

Breng iemand uit je straat een kom soep 
(of warme chocomelk) en maak een praatje 

Geef iemand een compliment 

Kanaal om challenges te 

verspreiden  

  iedereen 

fysiek 

Heb je een instagramprofiel van jouw groep? Deel dan 
af en toe enkele resultaten van de challenges. Zo 
kunnen andere leerlingen inspiratie opdoen. 

Atheneum Lokeren 


