VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Nieuwe leerstof na de paasvakantie
Wat als de scholen dicht blijven na de paasvakantie?
Je kind krijgt dan nieuwe leerstof om thuis of in de opvang te leren.
De leraar herhaalt die leerstof in de klas, zodra de scholen weer opengaan.
Hoelang werkt je kind thuis voor school?
3 tot maximaal 4 uur per dag
Dat hangt af van hoe oud je kind is, en hoe snel het leert.
Hoe kan jij je kind helpen?
• Vraag of je kind alles begrijpt. Kijk of het alleen kan verderwerken. Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. Je
hoeft niet zelf les te geven.
• Help maximaal 2 uur per week mee met taken.
• Maak een plan met vaste momenten voor schoolwerk. Een voorbeeld: je kind werkt elke weekdag voor school van
10 uur tot 12 uur, en van 14 uur tot ten laatste 16 uur. Op andere momenten mag je kind lezen, sporten, spelen, met
vrienden chatten… Dat geeft je kind rust en structuur.
• Vindt je kind het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar of klastitularis. Samen kunnen jullie
oplossingen bespreken.
Wat doet de school?
• De school bekijkt welke nieuwe leerstof je kind nodig heeft voor het volgende schooljaar.
• De school helpt je als je vragen hebt..
• De school laat je weten of er andere maatregelen van de overheid zijn.
• De school laat je weten wanneer er lessen via de computer plaatsvinden.
• De school laat je weten hoe goed jouw kind de leerstof leert. Je kind maakt dan een toets of doet mee met een quiz.
• De school moet ervoor zorgen dat elke leerling kan blijven leren. Enkele voorbeelden: je kind moet ook kunnen leren
in de opvang. Of heeft je kind geen eigen computer? Laat dit weten aan je school. Zij kijken samen met jou hoe ze de
leerstof dan kunnen aanbieden.
Bedankt!
Misschien werk je, vang je je kind op, én doe je het huishouden. We weten dat dat niet gemakkelijk is. Daarom willen we
jou bedanken om tot nu vol te houden.
Leren is belangrijk. Jouw gezondheid en die van je kind is nog belangrijker. Daarom proberen we jou en je kind zo goed
mogelijk te begeleiden de volgende weken.
Meer informatie  
Wil je meer weten over thuis nieuwe leerstof leren? Dat vind je op de website van de Vlaamse overheid
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Of
vraag het op de school van je kind. Woon je in Brussel? Surf dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.
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مواد تعليمية جديدة بعد عطلة عيد الفصح
ماذا لو استمر إغالق املدارس بعد عطلة عيد الفصح?
إذا سيتلقى طفلك مواد تعليمية جديدة ليدرسها يف املنزل أو يف دار رعاية األطفال.
سيكرر املدرس هذه املادة التعليمية يف الفصل الدرايس عندما يعاد فتح املدارس.
كم من الوقت يبذله طفلك للدراسة من املنزل?
 3إىل  4ساعات كحد أقىص يف اليوم.
يعتمد ذلك عىل عمر طفلك ومدى رسعة تعلمه.
كيف ميكنك مساعدة طفلك?
• إسأل إذا كان طفلك يفهم كل شيء .تحقق مما إذا كان بإمكانه العمل بمفرده بشكل أكبر .من فضلك إبقى بجانبه حتى تتمكن من االجابة على االسئلة .ليست هناك حاجة
بنفسك
لتقوم بتعليم طفلك
.
• ساعد يف املهام لساعتني يف األسبوع بحد أقىص.
• قم بعمل خطة بأوقات معينة لعمل املدرسة .مثال :يعمل طفلك للمدرسة أسبوعيا كل يوم من الساعة  10صبا ًحا حتى الساعة  12ظه ًرا ومن الساعة  2مسا ًء .حتى  4مسا ًء عىل
أقىص تقدير .ميكن لطفلك يف أوقات أخرى أن يقرأ ويتمرن ويلعب ويتحدث مع األصدقاء ،اىل آخره .وهذا مينح طفلك السالم ويساعده يف البناء .
• هل يواجه طفلك صعوبة يف التعلم يف املنزل قم باإلتصال مبعلم أو مرشف الفصل .ميكنكم مناقشة الحلول سويا.
ماذا تفعل املدرسة?
• تختبرالمدرسة المواد التعليمية الجديدة التي يحتاجها طفلك للعام الدراسي المقبل.
• كما تساعدك المدرسة إذا كان لديك أي أسئلة.
• تعلمك املدرسة بإذا كان هناك إجراءات حكومية أخرى.
• تعلمك املدرسة مبوعد انعقاد الدروس عىل الكمبيوتر.
• تعلمك املدرسة مبستوى إستيعاب طفلك للمواد التعليمية .سيخضع طفلك بعد ذلك الختبار أو يشارك يف امتحان.
• يجب أن تضمن املدرسة إمكانية كل طالب يف االستمرار يف التعلم .بعض األمثلة عىل ذلك :يجب أن يكون طفلك قاد ًرا أيضً ا عىل التعلم يف دار رعاية الطفل .أوم أن طفلك ال ميلك
التعليمية
جهاز الكمبيوتر الخاص به? أخرب مدرستك .سوف يدرسوا معك كيف ميكنهم تقديم املواد
.
شكرا!
رمبا تكون يف العمل  ،وتعتني بطفلك  ،وتقوم باألعامل املنزلية أيضً ا .ندرك أن ذلك ليس سهالً .ولذلك نود أن نشكركم عىل مواكبة األمور حتى اآلن.
التعليم مهم .صحتك وصحة طفلك هي أكرث أهمية .لذلك سنحاول دعمك ومساعدتك وطفلك بقدر املستطاع خالل األسابيع القادمة.
هل تريد املزيد من املعلومات?
هل ترغب يف معرفة املزيد عن تعلم املواد التعليمية الجديدة يف املنزل ميكنك إيجاد معلومات يف موقع الحكومة الفلمنكية.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

هل ترغب يف تعلم النريالندية؟ إبحث أين ميكنك الذهاب وذلك عىل موقع االنرتنت www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen

أو اسأل عن ذلك يف مدرسة طفلك .هل تسكن يف بروكسل؟ تصفح إذن املوقع

.https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen

