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De rol van de thuisomgeving: ondersteuning bij het leren 
 Introductie 

Ouders, broer, zus (familie) of begeleiders spelen of een belangrijke rol bij het leren thuis. Maar hoe 
krijg je inzicht in wat het kind aan taken voor school heeft? Hoe praat je samen over leren op een 
stimulerende manier? 

 Tipkaarten 

Een ouder, broer of zus of een begeleider kan de leerling op verschillende manieren ondersteunen bij 
het leren: 

• Het is fijn om te praten over waar de leerling mee bezig is. Wat doet de leerling achter de 
laptop? Welke vakken volgt hij? Hoe lang moet hij met school bezig zijn? 

• Het is belangrijk dat de leerling zich thuis goed kan concentreren. Wat is nodig om thuis tot 
een fijne werkplek maken? 

De tipkaarten geven ouders, andere familieleden (broer of zus) of begeleiders handvatten om 
hiermee aan de slag te gaan. Je kunt de kaarten meesturen in een mail naar ouders, toevoegen aan 
een lespakketje of apart overhandigen als je de lespakketjes zelf bezorgt bij leerlingen.  

Hieronder vind je twee tipkaarten: 

• Tipkaart ‘Praten over huiswerk’ 
• Tipkaart ‘Een fijne plek om te leren’. 

Leren op afstand in de ISK 
Hoe houd je leerlingen met plezier bij de les? 

1. Wissel synchroon en asynchroon leren af. 

2. Maak een onderwijsprogramma per week met vaste verschillende onderdelen en pauzes. 

3. Zorg voor onderling contact tussen de leerlingen. 

4. Stimuleer samenwerkend leren met familie, vrienden en huisgenoten. 

5. Wees realistisch en verwacht niet te veel. 
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Praten over huiswerk 

Het kind moet thuis huiswerk maken. U kunt het kind helpen. 

 

 
Praat samen. 

• Hoe laat begin je met opdrachten voor school?  
• Hoe laat ben je klaar? 

 

 

 
Vraag wat het kind moet doen.  

• Welke opdrachten moet je vandaag doen? 
• Welke opdracht vind je leuk? 
• Wat vind je moeilijk? 

 

 

 
Stel vragen over de opdrachten. 

• Hoe gaat het? 
• Heb je hulp nodig? 
• Welke woorden heb je geleerd? 
• Waar gaat het verhaal over? 

Zo zorgt u dat het kind zelf nadenkt. 
 

 
Het kind mag fouten maken. Fouten maken is niet erg. 

 

 
En… pauze is ook nodig. Pauze om te drinken en te eten. 
En pauze om iets leuks te doen. 
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Een fijne plek om te leren 
 
Het kind kan nu niet naar school. Maak thuis een fijne plek om te 
leren.  
 

 
 Een tafel om te werken. 

 
Goed licht, niet te donker.   

 
Frisse lucht. Doe het raam open. 

 
Een telefoon en goede WiFi. 

 
Geen harde muziek of televisie.  

 
Lief zijn voor elkaar! 

 


