
Voor de lagere school 
 
Hoe leg je uit aan je kind dat scholen sluiten? De scholen sluiten hun deuren tot aan de paasvakantie. Onderstaande 
tips maken een gesprek een pak makkelijker.  
https://www.zitdazo.be/post/hoe-leg-je-uit-aan-je-kind-dat-scholen-sluiten 
 
Speel de grote ‘Blijf-in-uw-kot-bingo’ 
 
Ketnet zorgt voor extra duiding op kindermaat. Het kinderjournaal Karrewiet op Ketnet brengt elke dag actua en 
duiding. Alle info over het coronavirus staat gebundeld op de aparte pagina. 
https://www.ketnet.be/karrewiet/meer-weten/alles-over-het-coronavirus 
 
Leren programmeren met CodesCool. CodesCool zet de website tijdelijk voor iedereen open. Dus niet enkel voor 
leerkrachten. Hier kunnen kinderen leren programmeren.  
https://codescool.odisee.be/ 
 
Op computermeester kunnen leerlingen ook fijn oefenen. 
https://computermeester.be/ 
 
Kweetet 
https://www.kweetet.be/ 
 
Scoodle 
https://www.scoodle.be/login 
 
Bingel 
https://www.bingel.be/bingel/ 
 
Xnapda: Een platform boordevol educatieve filmpjes voor de lagere school. Leerlingen van het 1ste tot en met het 
6de leerjaar vinden er filmpjes over: wiskunde, taal, spelling, WO en Frans.  
Er zijn 3 soorten filmpjes: 
○ de instructiefilmpjes: 10 toffe presentatoren leggen de leerstof duidelijk uit én op een leuke manier in de vorm van 
een verhaaltje. 
○ de automatisatiefilmpjes: via bewegend leren op muziek (maaltafels, getalbeelden, splitsen, deeltafels, Frans, …) 
○ de Funzone-filmpjes: bewegingstussendoortjes, moppen, raadsels, uitbeelden.  
https://www.xnapda.be/ 
 
Kangoeroe laat je ervaren dat wiskunde op elk niveau heel leuk en uitdagend kan zijn. De kangoeroe wedstrijd zal 
net iets anders verlopen dan andere jaren, maar laat dat jezelf niet tegen houden om alvast vrolijk te oefenen. De 
Kangoeroewedstrijd is er voor alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar van de lagere school tot en met het tweede 
jaar secundair onderwijs. Er zijn vijf edities, elk bedoeld voor een specifieke doelgroep.  
https://www.kangoeroe.org/kangoeroe/ 
 
Veilig leren lezen 
https://www.uitgeverijzwijsen.be/oefenbundels/veiliglerenlezen 
 
Iedereen kan online oefenen via oefen.be. Kinderen kunnen hier oefenen op Frans, ICT, LBV, LO, mens en 
maatschappij, MO, Nederlands, sociale vaardigheden, wetenschappen en techniek, wiskunde.  
https://www.oefen.be/oefeningen/lager/et-id/47/ 
 
Kinderpagina 
http://kinder.pagina.nl 
  
Nog een link met veel tips om je kind zinvol aan het werk te zetten! 
https://sites.google.com/sgsint-
niklaas.be/corona?fbclid=IwAR1x_ual7IeX9TjzSGg8s9s1z_CCrELaBDr0rD5axhV7Aq6LksjKkKRlxiI 
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