(Samen) Thuiswerken. Hoe doe je dat?
We realiseren ons dat dit een grote uitdaging is
voor u als ouders en voor de kinderen.
Op deze poster vindt u tips en handreikingen.
Verwachtingen

Concentratietips

De ouder van nu als opvoerder,
entertainer, leerkracht, ziekenverzorger en
ook nog de uren voor je baas maken.
Wij verwachten niet dat het elke dag even
goed verloopt en het werk perfect in orde
is. Bekijk dan of het mogelijk is om werk op
een ander moment te laten maken.
We verwachten wel dat u of uw kind dit
met de leerkracht overlegt.

Een kind dat een taak krijgt
waarvoor het niet zelf heeft
gekozen, heeft de volgende
concentratieboog voor één
en dezelfde taak:
 Een kind vanaf
4 jaar zo'n 10 min
 Kinderen vanaf 9
jaar zo'n 20 min
 Kinderen vanaf elf
jaar zo'n 30 min

Tips voor thuiswerkende kinderen











Ik bespreek met m’n
ouder(s) de indeling van de
dag.
Ik leg in de ochtend al mijn
spullen klaar voor de
lessen.
Ik werk geconcentreerd
aan één taak tegelijk (dus
als ik m’n Chromebook niet
nodig heb, leg ik die weg)
Tijdens ZOOM zorg ik dat
er zo min mogelijk andere
geluiden zijn in de ruimte.
Ik ben gewend aan
uitgestelde aandacht. *
Na de online uitleg van de
juf zet ik mijn timer op de
afgesproken tijd om rustig
verder te werken.

*Uitgestelde aandacht; uw kind weet
wat het moet doen als hij niet verder
kan en u even geen tijd heeft.

De opdracht nog eens goed lezen, de
vraag stellen aan juf/meester als die
online is, aan een andere taak
beginnen. Laat dat ook gebeuren en
geef aan dat u zelf ook een taak heeft
in de afgesproken tijd.

Spreek vooraf met elkaar af
hoelang er gewerkt wordt en
houd elkaar hieraan.

Frustraties?
Loopt u veelvuldig tegen frustraties en
onvermogen aan?
Zoek contact met de leerkracht of de school.
We denken graag met u mee!

Terugkijken
Kijk samen terug op de werktijd, wat is
er gemaakt en hoe dat is gegaan. Hoe
was uw ochtend?
Complimenten helpen!

