Onderwijs in coronatijd
Tips voor ouders om je kind te begeleiden
bij vertraging op school
Tijdens de coronacrisis zijn er veel kinderen die toch
vertraging op school oplopen. Naar school gaan is
afgelopen periode voor de meeste kinderen anders
verlopen. Van thuis online lessen volgen, tot halve of
hele dagen naar school gaan. Hoe ga je hier als
ouders mee om? In dit schema staan 8 handige tips
die ervoor zorgen dat jullie je kind stimuleren met
schoolwerk.
Tip 1: Ga in gesprek met school
Vraag aan de leerkracht van jouw kind hoe het
gaat met de voortgang van het leren. Stel de
vraag of je kind een leervertraging heeft (taal,
rekenen). Vraag ook hoe je kind zich gedraagt
in de klas (motivatie, werkhouding). Vraag de leerkracht wat
school hieraan gaat doen en wat jij als ouder thuis kan doen.

Tip 3: Begeleid je kind met schoolwerk
Vraag of je kind huiswerk meekrijgt en welke
opdrachten dit zijn. Maak thuis een plek zonder
lawaai en spreek een vaste tijd af voor
huiswerk. Check of alles gemaakt is en beloon
je kind als het klaar is met alle opdrachten (buiten spelen,
ontspanning). Probeer je kind te helpen met schoolwerk, stem
dit af met de leerkracht.
Als ouder kun je je beter niet actief bemoeien met het maken
van de huiswerktaken. Wees wel beschikbaar voor vragen van
je kind. Zo kun je toch helpen.

Tip 6: Herken emotionele problemen
Veel kinderen hebben het ongemerkt moeilijk in
deze coronatijd. Ze missen contact met andere
kinderen en worden somber. Als ouder is het
belangrijk om op te letten of je kind zich anders
dan normaal gedraagt. Wordt je kind stiller, heeft het sombere
gedachten, slaapt je kind slechter, eet je kind nog wel goed.
Dit zijn allemaal signalen dat er misschien iets aan de hand is.
Ga in gesprek met je kind, vraag hoe het zich voelt. Steun je
kind en luister goed. Je kunt niet alles oplossen maar je kunt
wel proberen je kind door deze periode heen te helpen. Doe
iets leuks samen. Zorg dat je zelf geen negatieve gedachten
uitspreekt, dit heeft invloed op hoe je kind zich voelt. Heeft je
kind echt grote problemen, overleg dan met je huisarts.

Tip 8: Zorg voor balans
Hoge verwachtingen en eisen stellen aan je kind
maken dat hij/zij beter presteert, maar overvraag
hier niet. Het is belangrijk om positief met je kind
te communiceren, zodat jouw kind plezier in leren
houdt.

www.triaspedagogica.nl

Tip 2: Ga in gesprek met je kind
Bespreek met je kind hoe het op school gaat.
Stel vragen over hoe je kind zich op school
voelt, kan hij/ zij alles volgen waar de klas mee
bezig is (lezen, rekenen, schrijven)?
Geeft school extra les of extra huiswerk?

Tip 4: Schakel hulp in als dat nodig is
Kun je zelf niet helpen, vraag dan een andere
ouder of familielid. Dit kan iemand zijn die de
taal goed beheerst, een opleiding heeft gevolgd
of de schoolopdrachten goed begrijpt. Online
helpen kan ook! Overleg met je kind en vraag waar hij/zij zich
plezierig bij voelt.

Tip 5: Signaleer motivatieproblemen
Herken bij je kind of er een probleem is met de
motivatie. Als je kind zegt dat het geen zin heeft
in schoolwerk, ga dan in gesprek. Vraag
wanneer je kind wel aan schoolwerk wil werken
en laat je kind zelf een tijdstip kiezen.
Zorg dat er geen afleiding is, leg je telefoon weg, doe de
televisie uit, creëer rust in huis. Zorg dat er na een uur huiswerk
een korte pauze is. Spreek met je kind eventueel een beloning
af, zoals samen met jou iets doen, of een uur buiten spelen als
het schoolwerk klaar is.

Tip 7: Zorg voor de juiste (extra) begeleiding
Het kan zijn dat je kind toch behoorlijke vertraging heeft opgelopen omdat deze coronatijd al
zolang duurt. Zorg ervoor dat je kind langere tijd
de juiste begeleiding krijgt. Het kan zijn dat dit
een half jaar gaat duren of langer. Ook kan het verstandig zijn
om in het weekend en/of de zomervakantie extra onderwijs te
volgen. Scholen in Nederland krijgen extra geld om ervoor te
zorgen dat onderwijsachterstanden weggewerkt worden
Ga in gesprek met de leerkracht om te horen wat school te
bieden heeft voor je kind.
Zoek ook zelf ook naar extra
begeleiding (vraag
hierover advies bij Trias
Pedagogica).

