
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.

Nederlands

Nieuwe leerstof na de paasvakantie

VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

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



Chcą się Państwo uczyć języka niderlandzkiego? Na stronie internetowej www.integratie-inburgering.be/
nederlands-leren-en-oefenen znajdą Państwo informacje, gdzie należy się zgłosić. Można też uzyskać informacje w szkole, 
do której uczęszcza Państwa dziecko. Jeśli mieszkają Państwo w Brukseli, mogą Państwo znaleźć potrzebne informacje na 
stronie https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen. 

KARTA Z TŁUMACZENIEM: NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE OD SZKOŁY DLA RODZICÓW

Polskie

Co się stanie, jeśli szkoły nadal będą zamknięte po świętach wielkanocnych?
Państwa dziecko otrzyma wówczas nowe materiały dydaktyczne do nauki w domu lub w placówce opieki nad dziećmi.
Nauczyciel powtórzy ten materiał dydaktyczny w klasie, gdy tylko szkoły zostaną ponownie otwarte.

Jak długo Państwa dziecko powinno uczyć się w domu?
Od 3 do maksymalnie 4 godzin dziennie.
Zależy to od wieku dziecka i od tego, jak szybko się uczy.

W jaki sposób mogą Państwo pomóc swojemu dziecku?
• Zapytać, czy dziecko wszystko rozumie. Sprawdzić, czy jest w stanie dalej uczyć się samodzielnie. Pozostawać w po-

bliżu, aby móc odpowiadać na pytania. Nie muszą Państwo sami uczyć swojego dziecka.
• Należy pomagać mu przy rozwiązywaniu zadań przez maksymalnie 2 godziny w tygodniu.
• Proszę opracować plan zajęć, w którym wyznaczone będą stałe godziny na naukę. Na przykład dziecko może uczyć się 

codziennie w dni powszednie od godziny 10 do 12 i po południu od 14 do 16 najpóźniej. W innych godzinach dziecko 
może czytać, ćwiczyć, bawić się, rozmawiać z przyjaciółmi itp. Zapewnia to dziecku spokój i uporządkowany rozkład 
dnia.

• Czy Państwa dziecko ma trudności z nauką w domu? W takim przypadku proszę skontaktować się z wychowawcą lub 
przełożonym klasy. Będą Państwo mogli omówić wspólnie możliwe rozwiązania.

Co robi obecnie szkoła?
• Szkoła określa obecnie, jakich nowych materiałów dydaktycznych potrzebuje Państwa dziecko na następny rok szkolny.
• Udziela Państwu pomocy w razie jakichkolwiek pytań.
• Poinformuje Państwa, kiedy zostaną wprowadzone jakiekolwiek nowe zarządzenia rządowe.
• Poinformuje Państwa, kiedy będą prowadzone nowe lekcje za pośrednictwem komputera.
• Poinformuje Państwa, jak dobrze dziecko opanowuje nowe materiały dydaktyczne. Dziecko będzie musiało wypełnić 

test lub wziąć udział w quizie.
• Szkoła musi zapewnić, że każdy uczeń będzie mógł z powodzeniem kontynuować naukę. Kilka przykładów: dziecko 

musi także mieć możliwość uczenia się w placówce opieki. Co zrobić, jeśli Państwa dziecko nie ma własnego kompute-
ra? Należy poinformować o tym szkołę. Wspólnie z Państwem zastanowi się ona wówczas, w jaki sposób mogą zostać 
mu zapewnione odpowiednie materiały dydaktyczne.

Dziękujemy!
Wiele osób musi pracować, opiekować się dzieckiem i równocześnie wykonywać prace domowe. Wiemy, że nie jest to łat-
we. Chcielibyśmy serdecznie podziękować, że radzą sobie Państwo z wszystkimi obowiązkami.
Uczenie się jest ważne. Jednak zdrowie — zarówno Państwa, jak i dziecka — jest jeszcze ważniejsze. Dlatego w najbliższych 
tygodniach będziemy starali się udzielać Państwu i dziecku pomocy w każdy możliwy sposób.

Potrzebują Państwo więcej informacji?
Chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat przyswajania nowych materiałów dydaktycznych w domu? Informacje są 
dostępne na stronie internetowej flamandzkiego rządu.

Nowy materiał dydaktyczny po świętach wielkanocnych


