
 

 

 

 

 

 

 Ik start mijn dag met de opmaak van 

een planning. Ik bepaal welke 
activiteiten ik vandaag ga 
ondernemen en welke concrete 
leerresultaten ik wil behalen. 
 

 Ik wissel mijn leermomenten af met 

coole bewegingsmomenten, die 
ik graag samen met vrienden doe. 
 

 Ik richt mijn kamer in als een 

studieplek en verwijder alle 
elektronische toestellen 
(smartphone, tablet,…) die ik voor 
mijn leeractiviteiten niet nodig heb. 
 

 Ik verlucht mijn kamer meermaals per 

dag en zorg voor voldoende licht 
en lucht als ik studeer. 

 DIGITAAL LEREN - TIPS & 
TRICKS VOOR LEERLINGEN 

  

   

 

door Pieter Sprangers  
onze lead onderwijsdesigner 
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Hoe doe ik 
dat nu, 

online leren? 



 

` 
 

  
 Ik neem een normaal dagritme 

aan zoals ik dat tijdens een normale 
schooldag zou doen …. alleen start ik 
de dag misschien een uurtje later  . 

 
 Ik houd nog steeds voldoende 

contact met mijn vrienden, 
omdat we dan bijvoorbeeld kunnen 
samenwerken en omdat ik er dan nog 
meer zin in heb.  We stuwen mekaar 
vooruit en we gaan er samen voor! 

 

 Ik zet concrete en haalbare 
doelen voor mezelf per werkblok. 

  

  

 

  Ik denk mee met mijn leraar en geef 
vanuit mijn ervaring van het online les 

volgen tips om de les en het leren nog 
krachtiger te maken. 
 

 Ik wissel mijn leermomenten af met 

doe-momenten en geniet ervan om 
dingen te maken (knutselen, koken, 
muziek maken, ….) 
 

 Ik geniet ervan anderen gelukkig te 

maken door eens iets leuks voor 
anderen te doen. 
 

 Tijdens de pauzes maak ik mijn hoofd 

leeg en ga af en toe eens even naar 
buiten. 

 Ik bestudeer en lees ook teksten / 

boeken / artikels op papier, zodat ik 
niet alleen via digitale schermen leer 
en lees. 
 

 Ik beloon mezelf tussentijds met 
iets lekkers of iets dat ik leuk vind. 
 

 Ik leer af en toe ook in groep door 
bijvoorbeeld iets aan een medeleerling 
uit te leggen of door zelf eens online 
aan de klas iets te mogen voorstellen of 
door de leraar technologisch te 
ondersteunen. 
 

LEER MET 
PLEZIER! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Ik ondersteun mijn kind bij het 

opstellen van een dagplanning. 
 

 Ik informeer me actief over hoe de 
school van mijn kind haar “online” 

onderwijs vormgeeft en ga aan de 
slag met de concrete tips die de school 
mij aanreikt. 
 

 Ik begeleid mijn kind om veilig 
“online” te oefenen en te leren 
(www.veilingonline.be). 
 

 Ik overleg met mijn kind om een 

normaal dagritme aan te houden 
en waar te maken.  

 DIGITAAL LEREN - TIPS & 
TRICKS VOOR OUDERS 

 

  

   

 

door Pieter Sprangers  
onze lead onderwijsdesigner 
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Lukt het 
“online”-

leren wel bij 
mijn kind? 



 

` 
 

  
 Ik zorg ervoor dat mijn kind beschikt 

over een rustige werk- en 
leerplek waar het zonder al te veel 
afleiding kan leren. 
 

 Ik beperk de “schermtijd” van 
mijn kind tot maximum 45 minuten 
zonder pauze (tijd dat het kind naar 
een scherm kijkt – is dus evengoed een 
TV-scherm, tablet, smartphone, ….) 
 

 Ik zorg er ook voor dat mijn kind niet 
meer voor een scherm zit 
vanaf 1 uur voor het slapengaan.   

 

 
  

 

  Ik toon interesse in de lessen, 
opdrachten en taken die mijn kind 
“online” maakt. 
 

 Ik heb aandacht voor de leerresultaten 
die mijn kind behaalt, ik uit mijn 

waardering en beloon het kind 
er af en toe eens voor. 
 

 Ik besef dat dit tijdelijk is en dat ik (in 
de meeste gevallen zelf) geen 
juf/meester/leraar ben.  Ik hoef dus 

deze rol ook niet te spelen.  Mijn rol 
is vooral om interesse te tonen, te 

ondersteunen en mee te 

structureren. 

 Ik geniet samen met mijn kind van 
opmerkelijke leeractiviteiten die niet 
persé schoolgebonden zijn zoals 
bijvoorbeeld een virtueel bezoek aan 
het British museum in London 
https://britishmuseum.withgoogle.com/  
of een virtuele reis langs enkele van de 
mooiste plekjes op aarde 
https://artsandculture.withgoogle.com/
en-us/national-parks-service of via bv. 
de google Arts & Culture-app of… 

 

HOME SCHOOLING 

≠ HOME TEACHING 

≠ HOME LEARNING! 

 

 


