Leren op afstand in de ISK
__________________________________________________________________________________

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.

De rol van de thuisomgeving: vraagspel voor thuis1
 Introductie
Ouders, broer, zus (familie) of begeleiders spelen of een belangrijke rol bij het leren thuis. Zo kunnen
ze met de leerlingen praten over de taken die hij heeft voor school. Voor leerlingen is het ook leuk
om te praten over leerervaringen, interesses en beroepen van hun vader, moeder of een begeleider.
 Vraagspel voor thuis
Het onderwijs in het land van herkomst zag en ziet er anders uit dan het onderwijs dat de leerling nu
volgt. Voor leerlingen is het interessant om te weten hoe de ouder zelf heeft geleerd: op school of op
een andere wijze. Daarnaast heeft elk gezinslid natuurlijk zijn eigen interesses, toekomstdromen en
kwaliteiten. In het vraagspel voor thuis komt dit allemaal aan bod. Zo leren familieleden elkaar beter
kennen. Door familieleden te laten vertellen over hun eigen leerervaringen, zal bij ouders ook de
interesse groeien in de leerervaringen van hun kind. Laat leerlingen het spel thuis spelen met ouders
en/of andere familieleden. Geef je het spel mee in een lespakketje? Dan kun je de vragenkaartjes
apart printen en meegeven aan de leerlingen. Anders volstaat de vragenlijst in het leerlingmateriaal.
Laat leerlingen de uitkomsten daarna uitwerken zodat leerlingen onderling ook ervaringen kunnen
uitwisselen. Drie ideeën voor een kort verslagje:
Dit is het leukste antwoord. Laat leerlingen opschrijven wat het leukste antwoord is dat iemand gaf
in het spel. Leerlingen schrijven de betreffende vraag en het antwoord op.
Dit kunnen wij goed. Laat leerlingen een overzicht maken van de kwaliteiten die bij vragen uit de
categorie ‘Dit kan ik’ naar voren zijn gekomen. Wat zijn de kwaliteiten van de leerlingen en zijn
familieleden?
School vroeger en nu. Laat de leerlingen drie verschillen opschrijven tussen de school van hun
ouder(s) en hun eigen school. De leerlingen gebruiken hiervoor de vragen en antwoorden uit de
categorie ‘Leren: voor volwassenen’.
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