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Betreft: tips voor ouders en oefenwebsites voor extra oefenen voor kinderen 

Datum: 26 maart 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Allereerst willen we u enorm bedanken voor de betrokkenheid bij en ondersteuning van uw 

kind. Wij beseffen ons dat het een hele opgave is om het onderwijs thuis te organiseren met 

uw kind. Wij blijven bezig met zoeken naar hoe wij de kinderen en u hierin het beste kunnen 

ondersteunen.  

 

Er zijn kinderen die genoeg hebben aan het werk dat wij geven, er zijn ook kinderen die 

meer zouden willen oefenen. Ook zijn er genoeg websites met tips voor ouders, als het gaat 

om thuis onderwijs geven. In deze brief hebben wij een selectie voor u gemaakt.  

 

Lijst met instructietips voor ouders: 

● Voor alle ouders kunnen we de website https://ouders.lesopafstand.nl aanraden. 

Hierop zijn tips te vinden over hoe u uw kind goed aan het werk krijgt als hij/zij geen 

zin heeft bijvoorbeeld. Of hoe u kunt helpen als uw kind een opdracht niet snapt.  

● Op de volgende website vindt u informatie over hoe u uw kind kunt helpen met leren 

lezen: IK LEES THUIS!.pdf   

● Op deze website vindt je per leerjaar en onderwerp instructievideo’s: 

www.instructiegemist.nl  

Voor de onderbouw hebben we nog als tip: 

● https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/inspiratieblog-tips-voor-thuis-spelen-en-

leren/ 

 

Oefensites voor leerlingen: 

● Verzamel website waar je kan klikken op meerdere oefenwebsites: 

https://www.thuisonderwijs.nl/corona/ 

● Website waar je kan zoeken op instructiefilmpjes: 

https://laateenszien.cedicu.nl/ 

● Voor de kinderen die meer uitdaging zoeken kun je via de site hieronder leren 

programmeren (je moet het programma eerst downloaden vanaf de site): 

https://scratch.mit.edu/studios/158335/ 

Voor meer uitdaging is er verder:  

www.acadin.nl 

www.eduforcedigitaal.nl 
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● Een website voor het oefenen van lezen: 

https://www.nujunior.nl/winnen/1905/lees-jij-ook-mee-op-de-nujunior-school.html  

  

Specifiek voor de onderbouw zijn er nog de volgende websites: 

●  https://www.squla.nl  

● http://www.devoorleeshoek.nl/scholendicht 

● https://www.kleuteruniversiteit.nl 

● https://inmnsas.nl 

 

Specifiek voor de middenbouw en bovenbouw zijn er nog de volgende websites:  

● Op deze website staan heel veel andere sites waar je extra oefeningen kunt vinden. 

Het staat per vak uitgelegd wat je kunt doen en wat je daarmee oefent. 

https://juffrouwfemke.com/2020/03/13/educatieve-websites-voor-groep-5-t-m-8/ 

● https://www.kidzsupport.nl/tips/  

● Van de volgende oefensites heeft uw kind een inlog en er wordt ook werk opgegeven 

door leraren om dit te doen:  

○ rekentuin 

○ taalzee 

○ oefenweb.nl 

○ nieuwsbegrip 

○ gynzy biedt adaptief leren aan, maken we gebruik van in BB. 

 

We hopen dat u hiermee vooruit kunt.  

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind.  

 

Veel succes! 

 

Hartelijke groet, 

namens het hele team,  

 

Erwin Bolt 

Lotte Hidding 

Directie obs De Globe 
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