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Thuiswerk | Fouten maken | Successen vieren

Fouten maken moet!

Thuiswerken
t dens 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 z n in
het gezin of daarbuiten. Misschien brengt het met z’n allen thuis z n
spanningen mee.
Schoolwerk heeft dan niet de eerste prioriteit.
Werken aan schoolse taken is zinvol om b te bl ven 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 thuisonderw s 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 ‘b te bl ven’ met de leerstof, maar zeker niet
tegen elke pr s.
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Verbeteren
Doel van de inoefening in de werkboeken of op gynzy is het leren
van nieuwe dingen. Daar horen fouten b . 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 soortgel ke fouten z n 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 w s om
momenten van geconcentreerd werken af te wisselen met vr spel,
een creatieve opdracht, de lunch of b voorbeeld 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. Mogel k 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 h of z moet doen.
(B voorbeeld: even door werken aan een andere taak of even
spelen totdat j weer beschikbaar bent om hem of haar verder te
helpen.)

In het kort…
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