Tips voor ouders bij ‘thuisonderwijs’
Algemeen (hoe houd je het leuk)?
- Bespreek met uw kind de situatie. “Het is geen normale vakantie. Samen met de juf of
meester wordt er gekeken hoe er toch gewerkt kan worden aan de schoolvakken. School
verwacht dat je thuis schoolwerk maakt zolang je niet naar school mag. In de weekenden
ben je wel gewoon vrij, net als anders.”
- Prik dagelijks een vast moment met uw kind om aan het schoolwerk te werken. Het kan
helpen om van tevoren samen een planning te maken zodat uw kind mee kan beslissen in
de volgorde van vakken en de tijd waarop er gewerkt wordt. Daarnaast weet uw kind waar
het aan toe is en wat er verwacht wordt. Houd vast aan deze afgesproken planning. In de
ochtend zijn vaak de uren het meest effectief om informatie op te nemen.
- Voor veel kinderen is een beloning of beloningssysteem helpend om gemotiveerd te blijven.
Op internet zijn diverse voorbeelden te vinden (bijv. bij de downloads van Zien in de klas
onder het kopje Thuisonderwijs https://zienindeklas.nl/documenten/).
- Wissel werkmomenten af met ontspanning, houd ongeveer na elk half uur even pauze, bij
kinderen onder de 8 jaar is dit soms vaker nodig. Ook in opdrachten kan er afgewisseld
worden (even schrijven en dan een taalspelletje bijvoorbeeld).
- Probeer het rustig en gezellig te houden. Probeer even geen andere werkzaamheden te
plannen wanneer uw kind uitleg of ondersteuning nodig heeft. Dit voorkomt frustratie aan
beide kanten en biedt een mooie kans tot quality time met uw kind.
Tips voor het ondersteunen van lezen
Lezen is één van de belangrijkste vakken in het onderwijs. Dus van groot belang dat dit
doorloopt, een dagelijks leesmoment is van groot belang. Hierbij is al het lezen, lezen…dus
ook strips, recepten, gedichten, nieuwsberichten, boeken, sites, appjes, kaartjes van
spelletjes enz.
- Probeer elke dag ongeveer 10 tot 15 minuten hardop te laten lezen, of samen hardop te
lezen en praat daarbij ook over wat er gelezen wordt.
- Zoek een tijdstip waarop het prettig is (en alle tijdstippen zijn goed).
- De plek en manier van lezen (als een heks, heel zacht, heel gek enz.) kan soms helpen om
het leuk te maken. Zo werkt het voorlezen aan papa, mama, broertje, zusje of de eigen
lievelingsknuffel soms stimulerend. Maar ook een leesbingo kan helpen, deze zijn ook volop
op internet te vinden (zie bijv. ook de downloads van Zien in de klas).
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- Geef complimenten tijdens het lezen, let op punten die goed gaan.
- Geef eenvoudiger leesstof als er veel fouten worden gemaakt. De bedoeling is dat uw kind
blijft oefenen, maar het hoeft in feite geen nieuwe stof te leren, het gaat om het maken van
leeskilometers.
- Lastige woorden: lees deze woorden samen hardop en bespreek de betekenis. Eventueel
kan uw kind na afloop van het verhaal de woorden nog eens zelf hardop lezen
- Geef uw kind de gelegenheid om fouten eerst zelf te herstellen. Geef na een paar
seconden eventueel een kleine hint en prijs uw kind wanneer het lukt om het woord zelf te
lezen. Dus: wacht, hint en prijs!
- De waanzinnige podcast is een leuke podcast om leesmotivatie te stimuleren voor
leerlingen vanaf groep 4.
Tips voor het ondersteunen van spelling
Spelling is een zeer instructiegevoelig vak, dit vraagt dus soms ook een specifieke uitleg.
Toch kunt u als ouder woorden oefenen met uw kind.
- Bij spelling gaat het om het uit het hoofd schrijven van woorden. Hierbij is het belangrijk dat
je goed nadenkt voordat je schrijft. Hier kunt u uw kind feedback opgeven. De volgende
stappen helpen hierbij: luister eerst naar het woord, zeg het woord hardop na, hak het woord
in letters/stukjes, schrijf het op, kijk het woord na.
- Elke dag een 5 of 10-woordendicteetje houdt het leuk en vlot. Voor leerlingen in groep 3 en
4 is het leuk om woorden te nemen die ze om zich heen zien. Deze op een post-it te laten
schrijven en dan op of bij de betreffende spullen te plakken. Zo heeft uw kind veel
woordbeelden om zich heen en kan het de woorden goed tot zich nemen. Zorg ervoor dat de
woorden correct gespeld zijn. Bespreek na het dictee de correcte spelling van het woord.
Tips voor het ondersteunen van rekenen
Rekenen kan een leuk vak maar ook een moeilijk vak zijn. Het bestaat grofweg uit twee
zaken: automatiseren (snel sommetjes uit kunnen rekenen) en inzicht (wat wordt er
gevraagd, welke strategie moet ik gebruiken en snap ik deze strategie).
- Veel rekenstof kan ook spelenderwijs of handelend gedaan worden. Zo kan er gewogen
worden met een weegschaal, gerekend worden met legoblokjes, winkeltje gespeeld worden
met geld, buiten gemeten worden met een meetlint of stopwatch, gedurende dag even op de
klok kijken hoe laat het is enz. Door gericht eerst iets uit te leggen kan vaak daarna al
‘spelend’ verder gerekend worden.
- Veel gezelschapspellen bevatten rekenelementen of ze vragen om een strategie. Dit is
ondersteunend aan het rekenen maar maakt het leren thuis ook leuker. (denk aan
regenwormen, rumicub, monopolie, levensweg, yahtzee, kaartspellen enz.).
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Tot slot nog enkele leuke dingen om de schoolvakken op een andere manier aan te
bieden of leuker te maken.
- Letterbingo (leuk voor in de auto). Kijk goed rond. Zie jij een letter van de bingokaart?
Noem de letter hardop en streep deze daarna door op de bingokaart? Wie heeft als eerste
een rijtje vol? Of zelfs een hele kaart?
- Lezen wordt nog leuker al je er een spelletje van maakt. Pak een dobbelsteen en een leuk
boek en laat maar horen op welke stoere manier of deftige manier jij een tekst kunt lezen.
- Leesmeter (een centimeter van de bouwmarkt en een wasknijper en klaar is je leesmeter).
Wil je zien hoeveel je al gelezen hebt? Houd dan jouw eigen leesmeter bij! Kleur elke keer
als je gelezen hebt een vakje in. Hoeveel leesmeters kun jij maken?
- Speciaal schrift: noteer op elke pagina een korte opdracht bijvoorbeeld:
* Verdeel een pagina in 4 vakken en noteer in elk vak een categorie: grappig, gek, mooi,
moeilijk. Laat uw kind elke dag een woord in een van de vakken noteren (onderweg gezien,
tijdens een uitstapje, in een foldertje, etc.);
* Vraag een woord met de letter……(vul in: moeilijke letter voor dit kind) aan mama; o Vraag
een woord aan papa;
* Kijk in de winkel voor een woord met de …….. (vul in: oefenletter van het kind);
* Zoek een mooi woord in de buurt;
* Wat is je liefste woord?; Maak nog een woord dat met dezelfde letter begint;
* Zoek woorden die beginnen met ‘br’ en schrijf deze bij elkaar in je schrift;
* Schrijf de naam op van je vriendje en schrijf hem/haar een kort bericht;
* Wat heb je vandaag allemaal gegeten?;
* Stuur een kaartje naar opa, oma, neefje, nichtje thuis en schrijf zelf iets op het kaartje
(vraag papa of mama om hulp bij een moeilijk woord).
* Voor oudere leerlingen maak je de opdrachten natuurlijk moeilijker.
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