NIEUWE
LEERSTOF?
EN NU?

Eerste Hulp Voor Ouders in CORONATIJDEN

1

OUDER OF LERAAR?
Als ouder ben je in de eerste plaats ouder. Niemand
verwacht van jou dat je de rol van leraar zal innemen.
Blijf mama of papa voor je kind!

2

PLANNING
Zorg voor vaste leermomenten tijdens de dag. Een vast
dagritme helpt. Maak de planning visueel en zorg dat deze
haalbaar is voor je kind.

3

STEUN EN VERTROUWEN
Steun je kind in al het schoolwerk: moedig aan, toon
appreciatie, beloon met wat lekkers, schrijf een lieve
boodschap...

4

HULPLIJNEN
Moedig je kind aan om via digitale weg hulp te vragen aan
de leerkracht. Geef je kind de kans om via internet of
telefoon klasgenoten te ontmoeten en nieuwe leerstof te
bespreken.

5

TE MOEILIJK?
Begrijpt je kind de opdracht niet? Kan je jouw kind niet
helpen? Licht de school in. Het schoolteam is elke weekdag
bereikbaar. Laat je kind ondertussen starten met een
nieuwe opdracht. Later op school zal de leerkracht deze
leerstof terug opnemen en verder inoefenen.

6

WERKPLEK

7

TOEZICHT

8

Voorzie een rustige werkplek in huis. Deze plaats is om te
werken en geen speelruimte. Als jullie met meerdere
personen de computer nodig hebben, maak dan goede
afspraken over wie wanneer aan het scherm zal zitten.

Maak afspraken met je partner over wie 'toezicht'
houdt. Zo heb je tijd voor jezelf en kan je je beter
concentreren op je eigen taken. Sta je er alleen voor,
maak dan goede afspraken met je kind wanneer je al dan
niet gestoord mag worden.

TUSSENDOORTJE
Zorg voor voldoende pauzes en gezonde
tussendoortjes. Even niets doen, kan ook deugd doen.

9

OPVANG OP SCHOOL
Werk je in de zorg of in een andere cruciale sector? Gaat
je kind naar het buitengewoon onderwijs of heeft je kind
bijzondere noden? Overleg dan met de school of je kind
naar de opvang kan. De school biedt immers elke
weekdag opvang voor deze leerlingen.

10

HOU VOL!
Weet dat dit een uitzonderlijke situatie is. Dit is tijdelijk.
Het schoolteam staat binnenkort klaar om jou en je kind
weer met open armen te ontvangen.
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