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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) 

van de leerlingen van klas 2 t/m 3 in Mijdrecht 

 

 

 

Mijdrecht, 3 december 2020  

 

 

Betreft: Tips voor ondersteuning bij het leren; kenmerk 20201203-1437 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Afgelopen schooljaar kregen we te maken met het feit dat de scholen moesten sluiten in 

verband met COVID-19. Het onlineonderwijs werd gerealiseerd, maar nu merken we dat 

niet alle leerlingen daar evenveel profijt van hebben gehad. Middels deze brief willen we 

u op de hoogte brengen van wat wij hier als school aan doen en daarbij hebben we ook 

uw hulp nodig. 

 

Door de lessen op afstand is een duidelijke controle op het leerwerk lastig gebleken en 

zijn, ondanks alle inspanningen, op allerlei vlakken achterstanden ontstaan. De leerlingen 

hielden tijdens de lessen op afstand het maakwerk vaak wel bij, maar het tussentijds 

bijhouden van leerwerk leek niet meer in alle gevallen vanzelfsprekend te zijn.  

 

In de eerste periode van dit nieuwe schooljaar moest het leren weer opgepakt worden en 

dat is niet voor iedereen even makkelijk; opnieuw aan de slag met (leren te) leren. 

Daarnaast hebben we in het huidige schooljaar, vanwege het testbeleid, te maken met 

een bovengemiddelde afwezigheid van zowel leerlingen als docenten wat het 

onderwijsproces niet ten goede komt. 

 

Op school proberen we binnen onze mogelijkheden de opgelopen achterstanden te 

herstellen: er wordt onder andere veel herhaling geboden, de lesstof wordt zo nodig 

meerdere malen en op verschillende manieren uitgelegd en de lessen worden zo goed 

mogelijk ingericht. Het leerritme kunnen we qua leerstof en tijdpad tot op zekere hoogte 

bijstellen, maar de situatie vraagt ook extra inspanning van de leerlingen. Er wordt 

geïnventariseerd waar de leerlingen behoefte aan hebben. Het kan daarbij gaan om extra 

uitleg bij vakken, begeleiding bij het aanpakken van leren of hulp bij plannen. Aan de 

hand van deze inventarisatie kunnen we de leerlingen zo nodig extra hulp op maat 

aanbieden op school na schooltijd. 

 

Ook uw hulp als ouder is nodig bij het begeleiden van uw kind bij het leren. Natuurlijk 

zult u uw kind helpen door uw belangstelling te tonen en regelmatig te vragen hoe het 

gaat. Wanneer uw kind thuis meer hulp nodig heeft, dan heeft u wellicht iets aan 

onderstaande tips:  

 Zorg voor voldoende afwisseling tussen maakwerk en leerwerk, moeilijke en 

gemakkelijke leerstof en de talen en exacte vakken.  

 Stel het leren niet uit tot het einde van de avond. 

 Laat uw kind langere stukken tekst samenvatten (bijv. door het maken van een 

mindmap). 
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 In een aantal methodes worden samenvattingen en tips gegeven of bestaan er 

websites waarmee kinderen de leerstof extra kunnen oefenen. 

 Voor het leren van woordjes bestaan handige websites, denk aan: www.wrts.nl, 

www.quizlet.com, www.quandle.nl, www.teach2000.nl, www.memrise.com en voor 

het leren van werkwoorden www.verbuga.eu.  

 Als woordjes of begrippen na veelvuldig leren niet beklijven, probeer dan met 

ezelsbruggetjes te werken. 

 Tot slot: we merken dat het regelmatig voorkomt dat leerlingen hun boeken, schriften 

en dergelijke vergeten mee te nemen. Om dit te voorkomen, zou het kunnen helpen 

om de avond tevoren de schooltas te laten inpakken.  

 

Nog meer tips kunt u vinden op de volgende websites: 

 https://www.tumult.nl/speciaal-voor-ouders-hoe-begeleid-ik-mijn-kind-bij-het-

plannen/ 

 https://www.tumult.nl/speciaal-voor-ouders-2-hoe-begeleid-je-je-kind-bij-toetsen-

leren/ 

 https://www.tumult.nl/speciaal-voor-ouders-3-hoe-begeleid-ik-mijn-kind-bij-

huiswerk-maken/ 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Suzan Ungerer en Emil Hoogstad, 

teamleiders  
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