
Nederlands

Nieuwe leerstof na de paasvakantie

VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN 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. 

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 .



FIȘĂ DE TRADUCERE: MESAJ DE BAZĂ AL ȘCOLII CĂTRE PĂRINȚI

Vrei să înveți limba olandeză? Caută unde te poți adresa pe https://www.integratie-inburgering.be/ nederlands-leren-en-oefenen. 
Sau întreabă la țcoala copilului tău. Locuiețti în Bruxelles? Atunci intră pe https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

Românesc

Ce se întâmplă dacă şcolile rămân închise şi după vacanţa de Paşte?
În acest caz, copilul dvs. va primi material didactic nou pentru a învăţa acasă sau în instituţiile de îngrijire a copiilor.
Profesorul va repeta acest material didactic în clasă imediat ce se vor redeschide şcolile.

Cât timp lucrează copilul pentru şcoală în această perioadă de stat acasă?
Maxim 3 - 4 ore pe zi.
Depinde de vârsta copilului dvs. şi de cât de repede învaţă.

Cum vă puteţi ajuta copilul?
• Întrebaţi copilul dvs. dacă înţelege tot materialul. Vedeţi dacă poate lucra suplimentar pe cont propriu. Aveţi grijă să 

staţi în apropiere pentru a putea răspunde eventualelor întrebări. Nu este nevoie ca dvs. să vă învăţaţi singur copilul.
• Acordaţi ajutor la teme timp de maxim 2 ore pe săptămână.
• Creaţi un plan cu ore fixe pentru activitatea şcolară. De exemplu, copilul dvs. lucrează la teme în fiecare zi între orele 

10:00 şi 12:00, apoi între 14:00 şi 16:00 cel târziu. În restul timpului, copilul poate citi, face sport, se poate juca sau poa-
te discuta cu prietenii etc. Acest sistem oferă copilului dvs. linişte şi un regim de viaţă structurat.

• Copilului dvs. îi este greu să înveţe acasă? Contactaţi învăţătorul sau dirigintele clasei. Puteţi discuta împreună diver-
se soluţii.

Ce anume face şcoala?
• Şcoala examinează ce material didactic nou este necesar copilului dvs. pentru următorul an şcolar.
• Totodată, vă ajută dacă aveţi întrebări.
• Ea vă înştiinţează şi dacă apar alte măsuri guvernamentale.
• În plus, vă aduce la cunoştinţă când vor avea loc lecţii prin Internet.
• Mai mult, vă spune cât de bine îşi însuşeşte copilul dvs. materialul didactic. Copilul dvs. va da apoi un test sau va 

participa la o lucrare de control.
• Şcoala trebuie să se asigure că fiecare elev poate continua să înveţe. Câteva exemple: copilul dvs. trebuie să poată 

învăţa şi în instituţiile de îngrijire a copilului. Sau copilul dvs. nu are propriul calculator? Anunţaţi-vă şcoala. Vor ana-
liza împreună cu dvs. cum pot oferi materialul didactic în formate alternative.

Vă mulţumim!
Poate că dvs. lucraţi, aveţi grijă de copil şi faceţi şi treburile gospodăreşti. Ştim că nu este deloc uşor. De aceea, dorim să 
vă mulţumim pentru că până acum aţi reuşit să ţineţi lucrurile sub control.
Învăţătura este extrem de importantă. Dar sănătatea dvs. şi cea a copilului sunt şi mai importante. Acesta este motivul 
pentru care vom încerca să vă sprijinim şi să vă ajutăm pe dvs. şi pe copil, cât de bine putem în săptămânile următoare.

Doriţi mai multe informaţii?
Doriţi să aflaţi mai multe despre studierea acasă a noului material didactic? Puteţi găsi informaţii suplimentare pe site-ul 
guvernului flamand, https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Material didactic nou după vacanţa de Paşte


