KOOGO inspireert ouders om vanuit hun ouderrol thuisleren mogelijk te maken.
De coronamaatregelen worden verlengd. Scholen bieden nieuwe leerstof van op afstand aan.
Je kind krijgt de leerstof twee keer aangeboden: eerst thuis en nadien nog eens op school.
De leerkracht houdt rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van je kind. De school geeft leerstof die belangrijk is voor je kind.
De school ondersteunt en helpt bij vragen of problemen bij het thuisleren.
Het moet voor iedereen haalbaar zijn. Zelf lesgeven of de leerstof uitleggen is niet nodig. Je doet dit beter niet. Dit doet de leerkracht.
Luisteren naar je kind is belangrijk. Neem hier tijd voor.
We geven tips. Kies hieruit wat voor jou past en ga aan de slag.

#IKTOONINTERESSE
Door interesse te tonen in de taken van je kind, laat je zien dat je
hem/haar belangrijk vindt. Het gevoel van eigenwaarde stijgt.
Hierdoor voelt je kind zich beter. Een kind dat zich goed voelt, kan
leren.
• Je hoeft niet naast je kind te zitten om interesse te tonen.
• Tussendoor interesse tonen werkt motiverend, je kind voelt dat je
oprecht geïnteresseerd bent.
• Af en toe meekijken of je kind laten vertellen wat het moet doen,
geeft helderheid.
• Vraag aan het einde van een ‘werk’ periode hoe het gegaan is.

#IKMOEDIGAAN

#IKGEEFBEVESTIGING
Bevestiging zorgt voor zelfvertrouwen. Een kind met zelfvertrouwen
durft zelf meer te ondernemen. Een kind dat durft te ondernemen,
leert.
• Plan regelmatig een moment samen met je kind om te kijken hoe het
thuisleren gaat. Doe dit bijvoorbeeld tijdens een pauze, tijdens het
afwassen of tijdens een wandeling.
• Geef je kind complimenten over zijn inzet en niet zozeer over het
resultaat. Let op dat een compliment altijd oprecht en gemeend is.
• Zeg tegen je kind dat je hem bewondert en dat je ziet dat hij zijn best
doet (ook als het moeilijk gaat).
• Erkenning en bevestiging van iets dat moeilijk loopt en begrip
hiervoor brengt rust. Wees mild voor je kind en voor jezelf.

#IKBEGELEIDALSOUDER

Ik moedig mijn kind aan. De motivatie om ervoor te gaan stijgt.
Aanmoedigen zorgt voor een sfeer waarin leren lukt.

Door je kind te begeleiden als ouder zorg je ervoor dat het thuisleren
lukt.

• Toon je kind dat je school belangrijk vindt.
• Toon dat je vertrouwen hebt in je kind. Geef je kind inspraak in de
organisatie van de schooltaken en in de dagplanning. Dit motiveert.
• Soms lopen de dingen niet zoals je kind verwacht. Dit kan voor
stress zorgen. Stel je kind gerust en ga samen op zoek naar een
oplossing.
• Toon begrip voor de zorgen die je kind kan hebben. (schoolwerk, het
missen van vrienden, ziek worden, …)
.

• Begeleid je kind zonder je bezig te houden met de inhoud van de
taken. Begeleid je kind door het te helpen om het schoolwerk te
organiseren.
• Neem contact op met de leerkracht bij vragen over de schooltaken.
Een gesprek kan soms wonderen doen. Als je kind zegt dat een taak
niet lukt, help je kind contact op te nemen met de leerkracht of neem
zelf contact op.
• Lukt de organisatie van thuisleren niet (digitale platformen,
materialen, …)? Neem contact op met de school.
• Wanneer je kind niet gemotiveerd is en het heel moeilijk is om je
kind aan het werk te krijgen, neem je best contact op met de
leerkracht. Samen kan er dan naar een oplossing gezocht worden.

OUDER BLIJFT OUDER, KIND BLIJFT KIND EN LEERKRACHT BLIJFT LEERKRACHT.
ALLES BEGINT MET LUISTEREN NAAR ELKAAR.

