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.

ÇEVIRI FIŞI OKULUN VELİLERE TEMEL BİLDİRİSİDİR

Türkçe

Paskalya tatili sonrası için yeni eğitim materyali
Paskalya tatili sonrası okullar kapalı kalmaya devam ederse ne olacak?
Bu durumda çocuğunuz evinde ya da bakım merkezinde öğrenimine devam etmesi için gelen yeni ders materyallerine
kavuşacaktır. Okullar açıldığında öğretmen bu eğitim materyalini sınıfta tekrar edecektir.
Çocuğunuz evde kaç saat ders çalışacaktır?
Günde en fazla 3 - 4 saat.
Süre çocuğun yaşına ve öğrenme hızına göre değişiklik gösterecektir.
Çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz?
• Ona öğrendiği her şeyi anlayıp anlamadığını sorun. Kendi başına çalışma kabiliyetini gözlemleyin. Sorularını cevaplayabilmek adına yakınlarında bulunun. Çocuğa dersi sizin anlatmanız gerekmiyor.
• Haftada en fazla 2 saat ödevlerle ilgili yardımcı olun.
• Dersler için saatlerin belli olduğu bir plan oluşturun. Örneğin çocuğunuz hafta içi her gün saat sabah 10 ila öğlen 12
arası ve öğleden sonra 2 ila en geç 4 arası ders çalışsın. Bu saatler dışında çocuğunuz kitap okumak, spor yapmak,
oyun oynamak, arkadaşlarıyla konuşmak gibi faaliyetlerde bulunabilir. Bu tür bir sistem çocuğunuza huzur ve uyulacak bir düzen sağlayacaktır.
• Çocuğunuz evde öğrenmekte güçlük mü yaşıyor? Bu konuda sınıf öğretmeni veya gözetmeni ile iletişime geçin. Birlikte bu soruna uygun çözümleri tartışın.
Okul ne yapacak?
• Okul çocuğunuzun gelecek yıl ihtiyaç duyacağı yeni ders materyallerini hazırlıyor,
• Herhangi bir sorunuz olduğunda yanıt geliştiriyor,
• Hükümet önlemlerine dair sizi bilgilendiriyor,
• Bilgisayar üzerinden yapılacak derslerin vakitlerini size bildiriyor,
• Çocuğunuzun ders materyalini öğrenmesi yönelik başarısını sizinle paylaşıyor olacak. Çocuğunuz bir teste tabi tutulacak veya sınava katılacak.
• Okul her öğrencinin eğitimine devam etme hakkını korumak durumundadır. Örneğin, çocuğunuzun öğrenebilmesi
için bakım merkezine gitmesi gerekebilir. Ya da çocuğunuzun kendine ait bir bilgisayarı olmaması gibi durumlar söz
konusu olabilir. Bu durumları okulunuza bildirin. Okulunuz sizlerle beraber ders materyalinin öğrenciye başka nasıl
aktarılabileceği konusunda fikir üretecektir.
Teşekkürler!
Belki sizler çalışıyor, çocuğunuza bakıyor ve aynı zamanda ev işlerini yapıyor olabilirsiniz. Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Bu nedenle elinizden geleni yaptığınız için sizlere teşekkür etmek istiyoruz.
Öğrenmek önemlidir. Sizin ve çocuğunuzun sağlığı ise her şeyden önce gelir. Bu nedenle de önümüzdeki haftalarda bizler
sizi ve çocuğunuzu desteklemek, sizlere yardımcı olabilmek için çalışıyor olacağız.
Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?
Evde kullanılacak yeni ders materyalleri hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Bu konuya dair bilgiye Flaman Hükümeti'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz, https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Hollandaca Öğrenmek İster Misiniz? Bunun için gidebileceğiniz yerleri www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen
adresinden öğrenebilirsin. Veya bunu çocuğunuzun okuluna sorabilirsiniz. Brüksel’ de mi yaşıyorsunuz? O halde
https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen adresini ziyaret edin.

