Oefentips voor thuis – voor ouders en leraren!
De urgentie om te leren op afstand is nu groter dan ooit. Wij zien om
ons heen dat er opeens heel veel mogelijk is - of was - maar dat het
moeilijk is om hierin een keuze te maken.
Daarom heeft Niek Peereboom, onderwijsadviseur bij
OnderwijsAdvies, een overzicht gemaakt met een aantal tips voor
leraren en ouders. Zo krijgen ouders tips wat zij thuis kunnen doen
naast het werk dat zij hebben gehad van de school.
Heb je vragen? Neem dan contact op Niek Peereboom via n.peereboom@onderwijsadvies.nl
of 023 510 00 36.

Instructiefilmpjes:

Hieronder vind je sites waarbij leerlingen zelf filmpjes kunnen kijken over verschillende
instructies. Zodat zij uiteindelijk zelfstandig de opdrachten uit hun boek of online kunnen
maken.
https://www.xnapda.be/
Instructiefilmpjes voor alle niveaus en alle vakken. Het is een Belgische site, dus de leerjaren
zijn anders maar het zijn absoluut leuke en leerzame filmpjes.
https://www.sommenfabriek.nl/
Hier vind je alle rekendomeinen, ondersteund met instructiefilmpjes. Deze staan mooi
opbouwend van niveau uitgebeeld in duidelijke filmpjes. Na elk filmpje kun je een aantal
opdrachten maken om te controleren of je de stof begrepen hebt.
https://schooltv.nl/
Allerlei leerzame filmpjes en quizzen over geschiedenis, natuur, aardrijkskunde etc.

https://www.gynzy.com/nl/
Gynzy gooit hun online platform open voor iedereen. Per vakgebied kun je allerlei instructies
bekijken. Je kunt met je e-mail inloggen en gebruikmaken van allerlei tools. Je kunt groepen
maken en opdrachten, instructies en nog veel meer klaarzetten voor leerlingen. Daarnaast
kun je zien hoe leerlingen dit hebben gemaakt.
https://www.ooadaklaslokaal.nl/
Amsterdamse leraren bij OOADA geven elke dag online lessen.

Online methodes:

Hieronder vind je de werkboekjes en schriften van de verschillende methodes. Dus weet jij
met welke methode jouw kind werkt dan kunnen de kinderen via deze sites online werken in
hun werkboeken en schriften van de methodes.
https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen
Zwijssen zet al hun methodes online open: Veilig leren lezen, Pennenstreken (schrijven) en
Estafette (woordjes en zinnen lezen vanaf groep 3). Dus leerlingen kunnen oefenen met
lezen, schrijven en op tempo lezen.
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/thuis-leren-als-de-school-dichtis/page/1528/?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate
Werkt jouw kind met een van onderstaande methodes dan kun je via Heutink online werken
uit de boeken en schriften van deze methodes.
Rekenen:
Taal:
Spelling:
•
•
•
•
•
•

Wereld in getallen
Pluspunt
Rekenrijk
Getal en ruimte junior
Rekenzeker
Alles telt

Taal op Maat
Taalverhaal.nu
Taal actief
Staal
Taal in Beeld

Spelling op Maat
Taalverhaal.nu
Taal actief
Staal
Spelling in beel

Online oefenen:

Als kinderen willen oefenen met vakken of onderdelen waar zij nog niet zo goed in zijn of
nieuwe dingen willen leren kunnen zij hieronder kijken.
http://www.bselout.nl/thuis-oefenen.html
Dit is de website van mijn oude school. Hier heb ik jaren geleden voor peuters t/m groep 8
voor alle vakken gratis sites geselecteerd waarmee je kunt oefenen met de verschillende
kerndoelen. Daarnaast kun je ook veel nieuwe dingen leren of werken aan je spreekbeurt of
werkstuk.

Tips voor leraren van het PO voor afstand leren:

https://nl.snappet.org/thuiswerken/
Snappet gooit ook hun onlineprogramma open voor scholen die er niet mee werken. Als je
nog niet werkt met Snappet kun je het nu gratis uitproberen via deze site. Alle vakken en alle
methodes hebben hun lessen online staan.
https://www.gynzy.com/nl/start/stappenplan-onderwijs-op-afstand/
Stappenplan van Gynzy om thuis te werken. Zij geven tips op welke manier je Gynzy thuis
kunt inzetten en op welke manier je met leerlingen kunt communiceren.
https://screencast-o-matic.com/
Een gratis programma om je instructies op te nemen en te delen met je leerlingen.
https://zoom.us/
Via zoom kun je live instructie geven of videobellen, bellen met leerlingen. Of met meerdere
leraren online vergaderen.
https://products.office.com/nl-nl/microsoft-teams/group-chat-software
Microsoft teams is een gratis programma om te communiceren met je leerlingen en collega’s.
Je kunt leerlingen opdrachten geven en deze nakijken. Daarnaast kun je bellen, video bellen,
je computerscherm en documenten delen.
https://po.lesopafstand.nl/
Tips van Kennisnet voor les op afstand. Allerlei sites en concrete tips.

Tips voor leraren in het VO:

https://vo.lesopafstand.nl/
Allerlei sites voor leerlingen van het VO. Onder andere met proefexamens, instructies online
etc.
Overige sites:
https://jufmaike.nl/dagplanning-kind-thuis/
Hier vind je een voorbeeld van een dagplanning voor thuis.
https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/5ae747e3b63cd033f44ff80b53028a486e557d6d.pdf
Tips vanuit SLO voor taal, lezen.

