Thuiswerken voor kinderen

Handreikingen om thuis te oefenen tijdens de
sluiting van de scholen i.v.m. het Coronavirus.

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Om te voorkomen dat kinderen die thuis zitten te lang geen onderwijs kunnen volgen,
hebben wij wat lesmogelijkheden en ideeën voor u op een rijtje gezet.
Hierbij ontvangt u een flink aantal handreikingen, tips en vooral bruikbare websites. Dit zijn
algemene tips; het kan zijn dat de school van uw zoon/dochter ook nog de mogelijkheid
heeft om methodesoftware thuis te gebruiken. U zult hierover nader geïnformeerd worden
door de school.
(Voor)lezen:
Voor de kinderen uit groep 1 en 2 (en hoger) is het belangrijk dat zij regelmatig voorgelezen
worden. Dit kan natuurlijk met een echt (prenten)boek, maar op www.youtube.nl zijn ook
veel luisterboeken te vinden, die voorgelezen worden. Vul bij de zoekterm ‘voorleesboeken’
in en u krijgt allerlei mooie boeken te zien.
We vinden het belangrijk dat de kinderen ELKE dag oefenen met technisch lezen. Het lezen
van losse woorden, die steeds moeilijker en/of sneller kunnen, gaat heel goed met behulp
van www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer. Hier komen woordjes voorbij, die de
kinderen moeten lezen. De snelheid kan worden aangepast en er zijn allerlei categorieën,
zodat ook gelijk de spelling geoefend wordt.
Hieronder vindt u een overzicht van verschillende websites. Deze zijn gerangschikt per
vakgebied. Voelt u zich vrij om een keuze te maken uit deze suggesties.
Kleuters
www.kleuters.basisonderwijs.online
Op deze site vindt u o.a. algemeen
lesmateriaal, prentenboeken, thema’s,
getallen, vormen, kleuren, begrippen,
letters, woordenschat en spelletjes.
Spelling en Taal
www.spellingoefenen.nl

Deze site bevat dictees, maar ook leuke
spelletjes.
www.basisonderwijs.online/woordenflitsen Woorden flitsen.
www.basisonderwijs.online/spellingoefenen Oefen online met auditieve ondersteuning.
https://www.jufmelis.nl/
De gratis oefeningen zijn voor iedereen
toegankelijk. Je kunt ze maken in je eigen
tempo en ze worden direct nagekeken.
https://www.meesterklaas.nl/
Online oefenen: werkwoordspelling,
ontleden, spelling en meer taalonderdelen.
Rekenen
www.redactiesommen.nl

Op deze website kunnen de kinderen vanaf
groep 3 zelf hun groep en de moeilijkheids-

https://www.rekenblobs.nl/

https://www.tafeldiploma.nl/
https://www.klokrekenen.nl
http://rekentoppers.nl/
https://www.rekenspelletjes.nu/
https://www.sommenfabriek.nl/
Begrijpend Lezen
www.begrijpend-lezen-oefenen.nl

www.oefenplein.nl/begrijpendlezen

https://www.tafeldiploma.nl/

CITO-Trainer
https://leestrainer.nl/toets5/index.htm
https://leestrainer.nl/toets6/overzicht.htm
https://leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm
https://www.kids4cito.nl/

graad aanklikken. Het programma geeft ook
aan of de som goed is of niet.
Rekenblobs is een adaptief
oefenprogramma waarbij rekensommen
worden geautomatiseerd door het spelen
van rekenspelletjes.
Op Tafeldiploma.nl kun je op een
eenvoudige manier alle tafels oefenen.
Klokkijken: online oefenen én werkbladen
maken.
Online oefenen: veel verschillende
rekensommen, op tempo.
Rekenspelletjes voor groep 3 t/m 8.
Per onderdeel vind je hier uitlegvideo’s.

Voor sommige onderdelen moet worden
ingelogd (= betaald), maar er staan ook
gratis teksten en uitleg op.
Klik eerst basisonderwijs aan en dan
begrijpend lezen. Je kunt nu zelf teksten
zoeken en (laten) maken.
Op Tafeldiploma.nl kun je op een
eenvoudige manier alle tafels oefenen.

Voor groep 5.
Voor groep 6.
Voor groep 7 / 8.
Gratis oefenen voor CITO- en Eindtoetsen.
Groep 6-7-8.

Overige websites
Waarvan de meeste gratis zijn en waarvoor geen account of wachtwoord nodig is.
https://www.squla.nl/home-nl
Op deze website, waar u vaak voor moet
betalen, zijn veel leuke opdrachten te
vinden voor groep 1 t/m 8!
www.jmonline.nl
Allerlei leuke gratis oefeningen vanaf groep
1 en 2.
https://leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm
Op deze website is heel veel materiaal, vaak
in de vorm van een spelletje, voor allerlei
vakken te vinden. Ook opdrachten met de
CITO-vraagstellingen en CITO-oefenboekjes
zijn hier te vinden!.
http://oud.onlineklas.nl/index.asp
Rekenen, topo en taal online oefenen.
https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/ Allerlei leuke gratis oefeningen.
Tot slot
Ook erg leuk zijn voor jongere kinderen de vele filmpjes op www.schooltv.nl (bijvoorbeeld
Huisje, Boompje Beestje, Koekeloere of Leesdas Lettervos).

Voor oudere leerlingen (vanaf groep 5 of 6) kunnen we op You Tube filmpjes van
Benjegeflipt?! en Snapje aanbevelen. Voor groep 7 en 8 zijn ook veel filmpjes van
Clipphanger geschikt. In de video’s worden allerlei onderwerpen op een erg leuke en
duidelijke manier uitgelegd. Denk bijvoorbeeld aan breuken, procenten, inhoud,
(werkwoord) spelling en allerlei onderwerpen over natuur en techniek. Ook het
Jeugdjournaal geeft veel nuttige informatie.
En verder? Denk ook eens aan (bord)spelletjes, zoals memory, kwartet, Scrabble,
Yahtzee, Rummikub of Pim Pam Pet.
Misschien heel logisch, maar denk verder ook gewoon aan het bouwen/spelen
met Lego of blokken, het maken van een puzzel (legpuzzel of op papier), het spelen met
zand en water enzovoorts. Ook tekenen en knutselen vinden veel kinderen leuk om te doen.
Houdt uw kind van muziek? Kijk dan eens op www.meermuziekindeklas.nl.
We hopen u hiermee voldoende suggesties en inspiratie te hebben geven.
Veel leerplezier en graag tot snel!
Tom van Lent
Bovenschools ICT-coördinator
SPCO De Oorsprong

