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Fouten maken moet! 

Als je zo van dichtbĳ ziet wat je 
kind maakt in het schoolwerk, 
kan de verleiding heel groot zĳn 
om in te grĳpen wanneer je ziet 
dat je kind fouten maakt. Probeer 
die verleiding te weerstaan. 
Maak liever afspraken: ‘jĳ gaat 
hier nu een kwartier aan werken; 
daarna kĳken we samen wat er 
gelukt is.’  

Spanningsboog 

Kinderen kunnen urenlang 
gericht zĳn op hun spel, maar in 
schoolse taken gelden heel 
andere vuistregels in wat we 
mogen verwachten qua 
spanningsboog. Een richtlĳn voor 
geconcentreerd werken:  

4 jaar	 	   5 minuten  
6 jaar 	 	 10 minuten 
8 jaar	  	 15 minuten 
10 jaar 	 	 20 minuten 
12 jaar 	 	 30 minuten 

‘Ziek is ziek. Als een kind 
ziek is, moet het eerst 
beter worden. Schoolwerk 
hoort daar (nog) niet bij.’ 

Meepraten?  

Op woensdagochtend 15 
december praten we van 11.00- 
12.00 uur verder over deze 
thema’s via Teams.  

Inbellen kan via deze link 

THUISONDERWIJS 
Thuiswerk | Fouten maken | Successen vieren

Thuiswerken 
tĳdens quarantaine 
Ook na diverse perioden van thuisonderwijs en/ of quarantaine zien 
we dat er bij sommige ouders vragen leven over hoe je het thuis 
werken kunt aanpakken en welke keuzes je kunt maken. Daarom 
geven we hier enkele suggesties en starten we vanaf 10 december 
met een wekelijks online vragenuur waar we deze thema’s verder 
kunnen bespreken.  

Creëer ruimte voor jezelf en voor je kinderen 
Deze situatie is voor iedereen wennen. Zelfs als het niet de eerste 
keer is dat je thuis bent met z’n allen, is het wennen. Misschien 
spelen er zorgen of spanningen mee rondom mensen die ziek zĳn in 
het gezin of daarbuiten. Misschien brengt het met z’n allen thuis zĳn 
spanningen mee.  
Schoolwerk heeft dan niet de eerste prioriteit.  
Werken aan schoolse taken is zinvol om bĳ te blĳven in de stof die 
ook op school wordt aangeboden en kan houvast geven in het 
creëren van een dagroutine.  

Niet perfect is ook goed 
Het combineren van thuisonderwĳs met de zorg voor (meerdere) 
kinderen, het huishouden, zelf thuis werken en wat al niet meer is 
complex. Ben daarom mild voor jezelf en voor je kinderen. Je kunt 
gerust samen met je kind keuzes maken in de leerstof (de leerkracht 
kan jullie hierin eventueel adviseren). Het is absoluut gunstig 
wanneer het lukt om ‘bĳ te blĳven’ met de leerstof, maar zeker niet 
tegen elke prĳs.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZjkzMTAzYzQtNmRlMy00YzNmLTg3ZjgtNGViNjU5N2M5MGU4@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22b068bdb7-114c-4ac5-bb88-e792a3f63f82%22,%22Oid%22:%2217440992-461b-4c66-8914-c106c4b4da5b%22%7D


Basisschool De Sprong

kindcentrumoirsbeek.com 2

Verbeteren 
Doel van de inoefening in de werkboeken of op gynzy is het leren 
van nieuwe dingen. Daar horen fouten bĳ. Van die fouten leer je het 
meest. Daarvoor hoef je nieteens al je fouten te verbeteren.  
Complimenteer je kind daarom liever op inzet of 
doorzettingsvermogen, in plaats van op goede uitkomsten.  

Wanneer je ziet dat er veel soortgelĳke fouten zĳn gemaakt kun je 
samen een of twee opgaven verbeteren om te zien hoe het kind tot 
de oplossing is gekomen.  
De dag erna kun je dan proberen om samen terug te blikken en een 
nieuw plan te maken om de opgaven te laten lukken. (Hoe zat het 
ookalweer? Waar kun je extra op letten? Welke strategie gebruik je?) 

Wissel inspanning en ontspanning af 
Wanneer een kind meerdere taken gaat maken, is het wĳs om 
momenten van geconcentreerd werken af te wisselen met vrĳ spel, 
een creatieve opdracht, de lunch of bĳvoorbeeld een rondje 
wandelen.  
Voor veel kinderen is het helpend om hierin te benoemen wat je 
verwacht. (‘Je gaat nu eerst 15 minuten zelf aan je rekenwerk, 
daarna spelen we samen een spelletje.’) 

Beschikbaarheid 
Bespreek met je kind wanneer je zelf beschikbaar bent, en wanneer 
niet. Mogelĳk moet je zelf werken, of heb je andere verplichtingen. 
Bespreek vooraf met je kinderen hoe ze aan je kunnen zien 
wanneer ze je wel of niet kunnen storen.  
Wanneer je niet beschikbaar bent, spreek dan vooraf af wat het kind 
kan doen wanneer het even niet weet wat hĳ of zĳ moet doen. 
(Bĳvoorbeeld: even door werken aan een andere taak of even 
spelen totdat jĳ weer beschikbaar bent om hem of haar verder te 
helpen.) 

In het kort… 

• Ziek= ziek
   Goed uitzieken is dan het belangrijkste!

• Spreek samen met uw kind af wat hij/zij gaat doen en 
wanneer. Het maken van een (tijd)schema kan hierin 
helpend zijn voor de duidelijkheid en structuur.  
De invulling van de leuke en ontspannende momenten 
tussen het huiswerk door zijn net zo belangrijk als het werk 
zelf

• Fouten maken moet! 
Uw kind leert het meest van de fouten die hij/zij maakt, 
corrigeer daarom niet te snel.

• Als uw kind het schoolwerk niet af heeft gekregen maar 
heeft er wel echt zijn best voor gedaan dan verdient uw 
kind een dik compliment. Ben niet te streng en verwacht 
niet meer dan mogelijk is. 

Routines 

Het is niet nodig om thuis een 
schools ritme na te streven.  
Wel kan het heel helpend zĳn om 
samen met het kind de dag te 
starten en af te sluiten.  
Stel hierbĳ vooral vragen aan het 
kind: 
• Waar ga je vandaag aan 

werken? 
• Wat weet je er al van 
• Waarmee kun je zo aan de slag? 

/ Waarbĳ wil je dat ik je help? 
• Waar wil je graag mee 

beginnen? Hoe weet je dat het 
klaar is? 

Op die manier stimuleer je de 
zelfsturing van je kind en maak je 
hem of haar mede 
verantwoordelĳk.  

Ook na het werken kun je samen 
met het kind kort evalueren: 
• Wat lukte er vandaag goed 
• Waar ben je trots op? 
• Welke tip(s) geef je jezelf voor 

morgen? 

Probeer vooral de focus 
te leggen op wat er al 
allemaal goed ging. Al 
is het maar iets heel 
kleins, vergroot dit uit 
om samen met het kind 
successen te vieren. 
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