Hoe help ik mijn kind bij het leren?

‘Leren doen we samen’

Begrip en belangstelling
Deze folder is bedoeld voor u als ouder van een kind in de
eerste klas. Misschien vindt u het lastig te bepalen wat u
nu wel of niet moet doen bij het begeleiden van huiswerk.
Daarom deze folder met tips over huiswerk.
Leerlingen werken beter als ze thuis de kans krijgen om
hun verhalen over school te vertellen. Ook concentreren
leerlingen zich beter als u interesse toont in wat ze op
school beleven en wat ze daar doen.

Hulp binnen Groevenbeek
Mentor
De mentor is binnen de school het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. Als uw zoon of dochter behoefte heeft aan extra hulp,
bespreek dat dan met de mentor.
Leerling helpt leerling
Heeft uw kind moeite met een vak? Op Groevenbeek wordt er vakondersteuning aangeboden in de vorm van leerling helpt leerling.
Een leerling uit de bovenbouw geeft bijles tegen een kleine vergoeding in het vak waar uw kind moeite mee heeft.
Studiebegeleiding
Als uw kind moeite heeft met het plannen en organiseren van het
huiswerk en niet goed weet hoe hij/zij moet leren, dan kan er gebruik gemaakt worden van studiebegeleiding. Dit is op maandag,
woensdag en donderdag van 15.15-16.45 uur. Aanmelden kan bij
de mentor.
Huiswerkpunt
Als uw kind behoefte heeft aan een rustige plek op school om huiswerk te maken of te leren, kan uw kind terecht bij het huiswerkpunt. Aanmelden kan2 bij de mentor.
Dyslexie
Er wordt hulp geboden aan leerlingen die problemen hebben met
lezen en/of spelling. In de brugklas maken de leerlingen in het begin
van het schooljaar een test om te kijken of er sprake is van dyslexie.
Is dit het geval, dan krijgt de leerlingen een dyslexiepas waarop staat
aangegeven welke faciliteiten ze krijgen.
Rekenhulp
Als uw kind rekentoetsen onvoldoende maakt, krijgt uw kind hulp
om de rekenvaardigheid te verbeteren.
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Huiswerk — Hulp — Tips
1.

Als alles goed gaat en uw kind wil niet geholpen worden, dan is het voldoende om af en toe blijk
van uw belangstelling te geven. Meer hoeft u niet te doen.

2.

Veel kinderen hebben moeite om te beginnen met hun huiswerk; wat aansporing helpt bij beginnen. Bedenk samen een ritueel om los te komen van bezigheden die van hun huiswerk afhouden.
Die overgangstijd kost ongeveer een kwartier.

3.

Maak de opdrachten niet zelf, maar help uw kind de opdrachten te maken.

4.

Maak afspraken om storende factoren tijdens het huiswerk te weren, zoals WhatsApp, Instagram,
YouTube en games.

5.

Het rooster op het prikbord helpt om de dagelijkse zaken te volgen. Via de Magister app kunt u ook
op de hoogte blijven.

6.

Overhoor minimaal een uur na het leren.

7.

Huiswerk is belangrijk, maar er moet ook tijd zijn voor ontspanning en voldoende nachtrust.

8.

Laat uw kind de iPad een uur voordat hij/zij gaat slapen beneden neerleggen, omdat het blauwe
licht van het beeldscherm slapeloosheid kan veroorzaken.

Ipad, Magister en Studiewijzer
Op Magister ELO is er voor elk vak een studiewijzer waarin leerlingen hun huiswerk, toetsen, extra materiaal
en overige informatie kunnen vinden. De Magister agenda geeft aan waar en wanneer de leerlingen les hebben. SO’s en Repetities worden ook ingeroosterd in de Magister agenda. Uw kind zal met de Groevenbeek
agenda werken waar zij inplannen wanneer zij werken aan een bepaalde taak en wanneer deze taak af moet
zijn. Tijdens de mentorles leren leerlingen hiermee te werken.
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Nog meer lezen?


‘Doe je best!: Huiswerkhulp voor brugklassers en hun ouders,’ - A. v.d. Glind



'Een tas vol huiswerk’ – P.H.F. Gieles



‘Eerste hulp bij bruggers’ – E. Sekeris & E. Elferink



‘Huiswerk maken, gemakkelijker dan je denkt: tips voor scholieren’ – L. Sanders



Landelijke vereniging voor ouders in het christelijk onderwijs www.ouders.net
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