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Komende weken
De komende week is de school nog gesloten en volgen alle kinderen
thuisonderwijs.
Samen met de Fritel verzorgen we de noodopvang voor kinderen van
ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep.
De komende week zal duidelijk worden of de lockdown voor de scholen
wordt verlengd.
Thuisonderwijs
De eerste week afstandsonderwijs zit erop. Stamgroepleiders verzorgen
online instructie momenten en volgen de vorderingen van alle kinderen.
Complimenten voor de kinderen en hun ouders hoe goed het volgen van
het digitale onderwijs gaat. Kinderen laten een grote mate van
zelfstandigheid en het eigenaarschap zien. Het verzorgen van
thuisonderwijs vraagt ook veel van ouders. Vraag hulp als er knelpunten
ontstaan. Trek aan de bel bij de stamgroepleider of bij de intern
begeleider.
Neem eens een kijkje op onderstaande sites. Hier zijn leuke tips en ideeën
te vinden:
•

https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php

•

Speel je vaardig
Een lijst met spelletjes waarmee je bepaalde vaardigheden zoals
zelfcontrole, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, volgehouden
aandacht, flexibiliteit en werkgeheugen kunt oefenen.
Bekijk hier de lijst met spelletjes om thuis deze executieve
functies te oefenen.

Digitaal materiaal ter ontspanning
• ThuisBieb: via de app van de bibliotheek zijn honderd luisterboeken
en e-books voor jong en oud gratis beschikbaar.
• Diverse musea bieden online rondleidingen aan, bijvoorbeeld het
Rijksmuseum.

•

Lessen over de natuur. Een aantal natuurgidsen heeft natuurfilmpjes
voor leerlingen in het basisonderwijs en het vmbo op YouTube gezet.

Jenaplanessenties

Ook thuis leren kinderen heel erg veel, ook op het gebied van de
Jenaplanessenties.
Wat dacht u van:
Plannen:
1.Ik kan vertellen hoe een dag zal verlopen
2.Ik kan vertellen wat er van mij verwacht wordt
3.Ik kan eigen doelen bepalen
4.Ik kan inschatten hoeveel tijd ik voor een opdracht/werkje/taak nodig
heb
5.Ik kan werk, opdrachten in een handige volgorde uitvoeren
6.Ik kan een dag/weekplanning maken
7.Ik kan spullen snel en goed verzamelen
8.Ik kan voor een langere periode zelfverantwoordelijk plannen
Reflecteren
1.Ik kan vertellen wat er is gebeurd
2.Ik kan vertellen wat ik heb geleerd
3.Ik kan feedback geven (tops en tips)
4.Ik kan feedback ontvangen (tops en tips)
5.Ik kan mijn eigen gedrag evalueren
6.Ik kan mijn eigen werk nakijken en beoordelen.
Evalueer dit eens samen met het kind. Wat gaat al goed? Wat zijn nog
ontwikkelpunten?

