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N° 104.845 Sociale vakken

De oplossing en zeer veel andere werkbladen op gratis te downloaden: 
www.aduis.com. Neemt u een kijkje.

Tips voor ouders
Thuisonderwijs

Je voelt je overbelast? Dat is begrijpelijk en veel ouders voelen zich net als u. Maar bovenal wordt 
uw kind in het begin ook overbelast door de nieuwe situatie! Praat over uw project „Thuisonder-
wijs“ en start dan samen!

Zo werkt het onderwijs aan de kinderen thuis!

Overbelast?

Bespaar tijd!

Waar leren we?

Wanneer leren we?

Wat leren we vandaag?

Begin eerst zelf: Het lesgeven vanuit huis heeft geen speciale outfi t of styling nodig. Zelfs het 
huishouden mag in deze uitzonderlijke tijd „onvolmaakt“ zijn! Bespaar tijd en start dan meer ont-
spannen met het huiswerk voor school!

Richt indien mogelijk een aparte tafel in voor „uw leerling“. Een (enigszins) nette „schoolhoek“ 
helpt bij het concentreren! Bovendien hoeft niet alles te worden opgeruimd telkens als er een 
„pauze“ wordt genomen.

Een les thuis hoeft niet per se om 8:30 uur te beginnen! Misschien wilt u liever samen ontbijten 
en later beginnen? Of zijn jullie beiden vroege vogels en kunnen jullie vroeg beginnen. - Waarom 
niet?

Wekelijkse of dagelijkse schema‘s worden meestal door de school vastgesteld. Probeer u  hieraan 
te houden, anders wordt het te veel aan het eind van de week. Belangrijk: Plan geen huiswerk 
voor het weekend!
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Werk zelfstandig!

Integreer beweging en spelletjes!

Motivatie!

Van fouten leert men!

Leg de lat niet te hoog!

Geef uw leerling een pluim!

Als niets meer werkt!

Geniet van de extra tijd met uw kind! 
Jullie zijn een goed team!
Samen zijn jullie sterk!

Motiveer uw kind om zelfstandig te werken, net als op school! MAAR: Uw kind voelt zich overbe-
last - dan kunt u het samen doen!

Korte bewegingsreeksen zoals jumping jacks zullen helpen om de concentratie terug te winnen! 
Een mini-spel (bijv. boter, kaas en eieren) of een grappige puzzel is leuk en daarna gaat de tijd 
weer sneller!

Wat vindt uw leerling het leukst? Maak afspraken over een „doel“ en natuurlijk over de bijbeho-
rende beloning! 
LET OP: Doel niet bereikt? De volgende keer lukt het zeker, en de beloning blijft liggen!

Laat uw leerling fouten maken! Probeer niet op voorhand op mogelijke fouten te wijzen. Men 
leert het beste van fouten!

Het perfecte lettertype en de onberispelijke vorm hoeft niet te worden bereikt in deze „speciale 
tijd“! 

Kijk samen naar wat er bijzonder goed is gedaan! 

Als niets meer werkt – lees van voor!
Kies samen een boek! Ontspan beiden en begin met het voorlezen. Misschien kan uw kind na een 
tijdje verder gaan met het voorlezen.

Pauzes incalculeren!
Maak afspraken over een tijdsbestek voor een opdracht en probeer je daaraan te houden. Las 
vanaf het begin af aan genoeg tijd in voor regelmatige pauzes! Belangrijk: U heeft beiden drin-
gend een „extra pauze“ nodig als niets meer werkt! Neem een korte pauze!


