Hoe je kinderen aan de slag houden
Als de school van jouw kind een aanbod heeft om vanop afstand te leren, ga er dan zeker op in. Daarnaast zijn
er andere mogelijkheden. Er zijn nog organisaties die manieren aanreiken om je kinderen ook thuis aan de slag
te houden. We geven ze hier mee:
Algemeen
•
•
•
•

VRT: de openbare omroep stelt op haar digitaal platform VRTnu een educatief aanbod ter beschikking. Zeker de
moeite waard! Uiteraard kan je kroost heel wat beleven op Ketnet.
De Antwerpse Bibliotheken bieden ook gratis leesplezier, films en cultuur aan voor jong en oud.
YouTube heeft heel veel gratis filmpjes, ook over dingen die de kinderen thuis kunnen doen.
Op Pinterest kan je veel ideeën terugvinden, ze hebben ook een app. Probeer eens volgende thema’s: tips tegen
verveling, kamerinrichting, DIY of knutselen, koken. Hier bestaat ook een applicatie van.

Kleuteronderwijs
•
•
•
•

Juf Bianca: Hoe geef je kleuters thuisonderwijs? Juf Bianca geeft uitleg.
Wepboek voor kleuters: Luisterboeken voor kleuters? Je vindt ze op Wepboek.nl.
Ketnet Junior: Kleuters laten bewegen doe je met Biba en Loeba. Je vindt ze op het Ketnet Junior YouTubekanaal.
Kleuterwijs zet werkbundelts online per niveau.

Lager onderwijs
•
•
•
•
•

Xnapda: educatieve filmpjes voor de lagere school. Je vindt ze tot de paasvakantie gratis op Xnapda.
Juf Milou: Juf Milou zet kinderen uit de lagere school aan het werk.
Eureka: Eureka geeft je een aantal mogelijkheden om je kind van thuis uit te laten leren. Met de coronacrisis stellen
ze er enkele gratis ter beschikking. Neem een kijkje!
Spelen en Leren: op zoek naar werkblaadjes? Alle soorten en maten op Spelen en Leren.
Uit met vlieg: Uit met vlieg heeft 6 kindvriendelijke podcast bij elkaar gezet.

Secundair
•
•
•
•
•

Mathsup: Mathsup helpt je sterker worden in wiskunde. Voor leerlingen eerste middelbaar.
De 5 vragen: KULeuven en de Vlaamse Scholierekoepel lanceren schrijfproject tijdens coronacrisis: scholieren
schrijven geschiedenis.
Noknok voorziet informatie en toffe opdrachten om je beter in je vel te gaan voelen.
Fit in je hoofd, goed in je vel heeft een leuke app waarin je een dagboek kan bijhouden, doelen kan stellen en elke
dag een aantal vragen en nadenkertjes ter inspiratie voor een fijner leven kan krijgen.
Het leven kan echt dolle pret zijn. Zoveel mogelijk voordelen met zo weinig mogelijk nadelen. Dat is waar soChicken
om draait. In kleine stappen je leven steeds leuker maken. Je kan ook de app downloaden.

Sport en spel
•
•

Leuk met kids geeft 101 tips voor binnen en rondom het huis.
Vzw Sportpret: Eerder op zoek naar spelactiviteiten tegen verveling? Sportpret stelt gratis 35 spelactiviteiten voor.
Vraag ze aan!
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Thuiswerken: hoe organiseer je dat?
•
•

UCLL: De hogeschool UCLL geeft je tips die helpen om thuiswerken te organiseren. Zo zorg je dat 'werk' en 'thuis'
kunnen samensporen. Zeker een goed idee!
Jobat: Ook bij Jobat helpen ze je op weg om thuiswerk goed te organiseren.
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