KED Onderwijs
op afstand
Praktische tips
voor ouders /
verzorgers

Hoe kan ik mijn kind helpen met onderwijs op afstand?
Let op: onderstaand zie je een standaard lesdag op afstand, de school van
jouw kind kan dit iets anders invullen.

De dagstart

TIP!

Iedere dag organiseert school een online dagstart met de
leraar en klasgenoten. Op maandagochtend bespreken ze de
weekplanning en op andere dagen stellen ze die zo bij. Zo geeft
de school jouw kind structuur om te beginnen en te blijven
leren.
DAGRITME | Inzicht en overzicht hebben is essentieel voor
leren op afstand. Ondersteun jouw kind door samen de
planning te bespreken. Neem de afspraken vanuit school als
uitgangspunt, deze staan in de Learning Portal.
BEWEEG | Plan ook ruimte voor beweging en frisse lucht.

TIP!

PLANNING | In de Learning Portal vind je het rooster, de
geplande online leeractiviteiten en de leerdoelen voor jouw
kind. Op Check vind je de handleiding voor het
werken in de Learning Portal.

Aan de slag
En dan nu werken aan de leerdoelen!

TIP!

TIP!

LEERACTIVITEITEN | Deze zijn nu online en in de agenda van
de Learning Portal ingeroosterd. Zorg dat je kind op de juiste
manier en op tijd inlogt. Juist nu is het belangrijk dat jouw kind
het normale ritme en tempo van leren vasthoudt.

AFWISSELING | In de agenda vind je per vak de werkdoelen
voor deze week. Naast de online leeractiviteiten werkt jouw
kind zelfstandig aan deze werkdoelen. Bewaak een goede
afwisseling tussen digitaal en ofﬂine leren.

TIP!

COACHING | Elke week bespreekt jouw kind in het online
coachgesprek de voortgang met de coach. Als ouder/verzorger
kan je in de Learning Portal het verslag lezen en kan je vragen
stellen of een reactie geven.

Dagafsluiting

TIP!

Bij de online dagafsluiting reﬂecteert jouw kind samen met de
klasgenoten en de coach hoe de lesdag is gegaan. Wat ging er
goed? En wat kan je morgen beter doen?

STEL VRAGEN | Deze vragen kan je aan je kind stellen om te
helpen reﬂecteren op de lesdag. Maak zo nodig afspraken met
jouw kind wat er morgen anders of beter kan. En stel vooral
ook samen vast wat er goed gaat!

TIP!

VOORTGANG | In de Learning Portal kan je de voortgang van
jouw kind inzien. Hoe beter jouw kind de planning bijhoudt,
hoe beter de leraar en jij ondersteuning kunnen bieden waar
nodig. Help jouw kind daarom ook om de planning in de
Learning Portal goed bij te houden.

Every space is a learning place
Stay safe!
Voor alle tips over
KED onderwijs op afstand ga je naar
check.kunskapsskolan.nl
kunskapsskolan.nl

