
 

Voor kleuters (en ook voor groteren!) 
 
 
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 
 
 
 
De corona’s op gezinsvakantie. Visueel verhaal om aan kleuters uit te leggen wat het coronavirus is.  
https://www.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA 
 
 
 
Oefenbundels en doelgerichte activiteiten van Zwijsen.  
https://www.uitgeverijzwijsen.be/kleuteronderwijs/  
https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen 
 
 
 

Op computermeester kunnen kleuters ook fijn oefenen. 
https://computermeester.be/ 
 
 
 
Stimuleer de ontwikkeling al lerend en spelend met Squla. Ook Squla is gratis tijdens de schooluren. Met de educatieve quizzen 
kan je nieuwsgierige peuter of kleuter zelfstandig spelen en leren tegelijk. Stimuleer hun ontwikkeling en laat ze alvast 
kennismaken met letters, cijfers en de wereld. 
https://www.squla.nl/onderbouw 
 
 
 
De werkbladen van Juf Milou mogen niet ontbreken in dit lijstje. Voor kleuters zijn er uitgewerkte thema’s waar je o.a. 
knutselwerkjes, werkbladen, woordkaarten en kralenplankjes kan vinden. Er zijn ook oefeningen om cito-vaardigheden te 
oefenen en je kan er met kinderen aan de slag gaan met rekenen en taal. Je kan ook een goed overzicht maken d.m.v. de 
naamkaartjes en de dagritmekaartjes.  
https://www.juf-milou.nl/ 
 
 
 
Luisterboeken via de de online bibliotheek. 
https://www.onlinebibliotheek.nl/ 
 
 
 
Leerstof oefenen via Khan Acadamy. Ook Khan Acadamy is een gekende onder de huisonderwijzers. Leerlingen oefenen in hun 
eigen tempo, vullen eerst hiaten in hun begrip aan en vervolgens versnellen ze hun leren.  
https://nl.khanacademy.org/ 
 
 
 
Iedereen kan online oefenen via oefen.be. Kleuters kunnen hier oefenen op muzikale vorming, mens en maatschappij, rekenen, 
wetenschap en Nederlands.  
https://www.oefen.be/oefeningen/kleuter/et-id/1/ 
 
 
 
Werkboekjes, kleurplaten en veel meer via Yurls. 
https://werkboekjes.yurls.net/nl/page/804075 
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Samen de verveling tegen gaan met Sportpret! Sportpret stelde een bundel samen met 35 opdrachten die eenvoudig thuis 
kunnen uitgevoerd worden. De opdrachten zijn verdeeld over een week. Elke dag staan er 5 opdrachten klaar. Zowel 
denkoefeningen, creatieve opdrachten, taalvaardigheden,.. zitten in de bundel verwerkt. De bundel telt maar liefst 18 pagina’s 
en bevat uren speelplezier. 
https://vzwsportpret.be/2020/03/15/gratis-35-spelactiviteiten 
 
 
 
Stel je kind met autisme gerust over het coronavirus. 
https://www.autisme.nl/2020/03/12/zo-stel-je-je-kind-met-autisme-gerust-over-het-coronovirus/ 
 
 

 
Nog een link met veel tips om je kleuter zinvol aan het werk te zetten! 
https://sites.google.com/sgsint-
niklaas.be/corona?fbclid=IwAR1x_ual7IeX9TjzSGg8s9s1z_CCrELaBDr0rD5axhV7Aq6LksjKkKRlxiI 
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