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Voorwoord
Geachte ouder,

Welkom bij de Wereldschool!
Wat fijn dat uw kind(eren) en u aan het werk gaan met één of meerdere lespakketten van de Wereldschool.
We hopen dat u een fijne tijd bij ons zult krijgen. Onze docenten staan klaar om de leerlingen te begeleiden en
u op weg te helpen, zodat uw kind(eren) zonder problemen terug kunnen keren in het onderwijs in Nederland
of Vlaanderen. In ieder geval helpt de Wereldschool u de Nederlandse taal bij uw kind(eren) te onderhouden.
In dit boekje vindt u alles wat u moet weten over de Wereldschool: hoe u het beste kunt beginnen, praktische
informatie, inhoudelijke informatie per schoolsoort, nuttige tips voor het thuis onderwijzen en coachen.
Niet alle informatie zal even relevant zijn voor uw huidige situatie, maar het geeft wel een overzicht en
compleet beeld van wat de Wereldschool u biedt en wellicht in de toekomst kan bieden. Als uw kind nu
bijvoorbeeld groep 8 volgt, kunt u alvast lezen wat het voortgezet onderwijs inhoudt.
Lees in ieder geval hoofdstuk 1 en 2 voor de praktische kant van het Wereldschoolonderwijs en voor
verdieping en tips rondom thuisonderwijs. Afhankelijk van de schoolsoort van uw kind(eren) kunt u ook de
informatie over de basisschool en het voortgezet onderwijs lezen.
Dit boekje is nooit volledig. Ook onze website en Facebookpagina geven informatie, we hebben extra
pakketten en diensten, maar ook aanvullend advies en onderzoek is mogelijk. Hebt u aanvullingen,
opmerkingen of vragen, neem gerust contact met ons op.
Wij wensen u en de kinderen in ieder geval veel Wereldschoolplezier!

IVIO Wereldschool BV
Pascallaan 71			
8218 NJ Lelystad			
Nederland			
+31 (0)320 229927			

info@wereldschool.nl
www.wereldschool.nl
www.facebook.nl/IVIOWereldschool
www.twitter.com/wereldschool
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Snel starten met de Wereldschool:
1) controleer het lespakket
2) lees en bekijk de instructie in de handleiding of online
3) leg via het leerlingvolgsysteem contact met de docent(en)
4) maak (samen) een planning
5) start de les

10

H1. Welkom bij de Wereldschool
In dit eerste hoofdstuk vindt u belangrijke informatie om te kunnen starten bij de Wereldschool. Het begint
met enkele algemene aandachtspunten. Vervolgens wordt kort de werkwijze beschreven. In hoofdstuk 2
kunt u meer verdieping vinden rondom thuisonderwijs geven. Lees dit ook door voor zinvolle praktische
houvast.

Waar staat de Wereldschool voor?
De Wereldschool bestaat al sinds 1948 en verzorgt afstandsonderwijs voor Nederlandse kinderen die
in het buitenland wonen. We denken met u mee omtrent de juiste onderwijssituatie van uw kind en
zorgen ervoor dat uw kind zonder problemen terug kan keren in het Nederlandse onderwijs.
Dit zijn onze kernwaarden:
•
•
•
•
•
•

Meerdere instroommomenten en flexibel studietempo.
Erkend onderwijs sinds 1948 en actief in 122 landen.
Bovengemiddelde resultaten door persoonlijke begeleiding.
Advies en begeleiding; ook voor vertrek en na terugkomst.
Naar keuze volledig online of met fysieke leermiddelen.
Onderwijs vanaf peuters tot en met:
•
eindtoets basisonderwijs;
•
Staatsexamens vmbo-tl, havo en vwo;
•
Internationaal examen IB Dutch.

Algemene aandachtspunten
Voor u ligt het materiaal van de Wereldschool. Wij raden u aan te controleren of alles wat op de paklijst
staat, ook in het pakket aanwezig is. Alles wordt zorgvuldig verzameld, verpakt en verzonden, maar er
bestaat altijd een kleine kans dat er iets ontbreekt, onderweg uit het pakket is gehaald of beschadigd is.
Laat het ons dan direct weten en wacht niet totdat u of uw kind het nodig heeft.  
Mail dan naar info@wereldschool.nl of bel +31 (0)320 229927.
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Bij elk vak vindt u een instructie. Dat kan een map met een handleiding zijn of een korte instructie als
uw kind het vak ‘Nederlands Online’ volgt.
Naast de instructie en de materialen krijgt uw kind een begeleidende docent toegewezen. In de eerste
week na ontvangst van de materialen neemt de docent telefonisch of Skype contact met u op om kennis
te maken. Lees hierover verder op de volgende pagina onder het kopje ‘het leerlingvolgsysteem’. Is
iets niet duidelijk, of zit u of uw kind met een vraag of probleem waar het lesmateriaal geen oplossing
voor biedt, aarzel dan niet om contact met de docent op te nemen.
Door het maken van toetsen kan de docent van de Wereldschool de voortgang van uw kind bijhouden
en normeren en kan een eindrapport worden gemaakt. Indien nodig kan de docent van meerdere
toetsen bij elkaar een analyse maken van vaardigheden en moeilijkheden. Gerichte feedback is
dan mogelijk. Bovendien moet de Wereldschool aan de Onderwijsinspectie de voortgang kunnen
aantonen; dit ter beoordeling van de kwaliteit van ons onderwijs. Bij het vak ‘Nederlands Online’ kan de
docent de gemaakte toetsen rechtstreeks monitoren in de elektronische leeromgeving. Bij de andere
vakken moeten de toetsen via het leerlingvolgsysteem worden opgestuurd naar de docent van de
Wereldschool.
Geef bijzonderheden over uw kind(eren), bijvoorbeeld leermoeilijkheden of omstandigheden in
het land waar u verblijft, door aan de begeleidende docent. De docenten kunnen hun begeleiding
daarop afstemmen. Uw kinderen hebben in sociaal-emotioneel opzicht begeleiding nodig om te
wennen. Neem hier de tijd voor. Lees ook hoofdstuk 7 met meer informatie over de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen.
Wijzigt uw e-mail-, huis- of postadres, dan verzoeken wij u dit aan de administratie van de Wereldschool
door te geven. Hiermee wordt voorkomen dat u (tijdelijk) niet bereikbaar bent. Ook als u voor langere
tijd geen gebruik maakt van de Wereldschool, bijv. door een vakantie, dan vernemen wij dit graag.
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Met boeken of Online
In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs biedt de Wereldschool twee versies van het vak
Nederlands:
• Nederlands Online
• Nederlands  Fysiek
Hebt u gekozen voor het vak ‘Nederlands Online’ dan worden de lessen in een digitale leeromgeving
aangeboden. Instructies worden met behulp van filmpjes gegeven, de oefeningen staan klaar om
gemaakt te worden en uw kind maakt de toetsen digitaal. De leerling kan hierdoor de lessen voor
een groot deel zelfstandig volgen. Van belang bij dit pakket is een stabiele internetverbinding en bij
voorkeur op een laptop/desktop met Google Chrome.
Hebt u het vak ‘Nederlands Fysiek’ gekozen, dan ontvangt u het lesmateriaal in de vorm van een
handleiding en alle boeken en werkboeken. Daarnaast hebt u ook een set leesboeken ontvangen.
Uiteraard wordt uw kind bij beide varianten begeleid door één van onze bevoegde docenten.
Naast het pakket en de begeleiding zijn meer mogelijkheden omtrent service en advies. U kunt hierbij
denken aan niveautesten, advies bij terugkeer en extra RT materialen. NIEUW: Vanaf september 2018
kan uw kind ook wekelijks les krijgen van onze docent via Skype. Dit is beschikbaar vanaf groep 4. Vraag
naar de mogelijkheden en meerprijs. Bovendien hebt u de mogelijkheid om vijf coaching gesprekken
aan te vragen. U krijgt dan persoonlijke begeleiding van een consultant of docent wanneer u een extra
steuntje in rug kunt gebruiken. Omdat de vraag naar advies verschilt bij ieder gezin, kunt u denken aan
de volgende mogelijkheden:
• Advies tijdens het volgen van onderwijs;
• Vragen over afstandsonderwijs;
• Hulp bij lesgeven;
• Bijles over een lastig onderwerp;
• Voortgangsgesprek;
• Advies voor het nieuwe schooljaar;
• Advies bij terugkeer;
• Tips voorafgaand aan terugkeer;
• Persoonlijke overdracht van Wereldschool naar de school in Nederland;
• Evaluatie over aansluiting bij terugkeer.
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U kunt als ouder bij de docent een gesprek aanvragen. De docent bekijkt of hij/zij het gesprek zelf kan
verzorgen, of anders wordt dit naar het kantoor van de Wereldschool gecommuniceerd en krijgt u
advies van de onderwijskundige of een consultant.
Voor sommige diensten worden kosten in rekening gebracht, maar daar zullen wij u vooraf over
informeren.

Het leerlingvolgsysteem (LLVS)
Het leerlingvolgsysteem van de Wereldschool via internet (https://llvs.wereldschool.nl/login.aspx)
geeft uiting aan het afstandsonderwijs. Enerzijds kunnen via dit systeem de vorderingen van het kind
worden gevolgd en anderzijds kan contact worden onderhouden met de begeleidende docent.
Na inschrijving en versturing van de materialen ontvangt u een e-mail met daarin het webadres en
de toegangscode tot deze site. Tevens ontvangt u per e-mail de introductiebrief van de docent en
evt. een toelichting over Nederlands Online. Ook zal de docent al bellen met u en uw kind(eren) ter
kennismaking. Let goed op dat u de juiste inlogcodes gebruikt; inloggen is hoofdletter-gevoelig. Plaats
het webadres in “Favorieten” of bewaar het anderszins. Ook de toegangsnaam en het wachtwoord
dient u goed te bewaren. De toegang is gelinkt aan het e-mailadres dat in het systeem is opgegeven.
Indien u het wachtwoord bent vergeten, kunt u dit op de inlogpagina opvragen door middel van de
knop ‘wachtwoord vergeten’ en u hebt daarbij het e-mailadres nodig dat hieraan verbonden is. Het
wachtwoord kunt u in verband met de beveiliging van het leerlingvolgsysteem niet zelf aanpassen.
Geef wijzigingen in het e-mailadres altijd aan de Wereldschool door! Beschikt u niet over internet, laat
dit dan weten aan de administratie van de Wereldschool. In dat geval ontvangt u de informatie op
andere wijze.
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Van belang is om de communicatie met de docent(en) zoveel mogelijk via het leerlingvolgsysteem van
de Wereldschool te laten verlopen. Dit is het gangbare onderwijssysteem voor de Wereldschool en de
Onderwijsinspectie. Ook kan de Wereldschool bij eventuele problemen altijd mee- en terugkijken in
de communicatie.

Eenmaal ingelogd ziet u een beginscherm met een welkomstwoord en een overzicht van de berichten
in uw berichtenbox. Tevens staan daaronder de laatst vrijgegeven resultaten en de aanwezige
rapporten (zie afbeelding vorige bladzijde). Bovenaan ziet u een blauwe menubalk: Home, Student,
Onderwijs en Berichtenbox. De onderdelen worden zichtbaar als u met de muis erop staat. Veel
onderdelen in het leerlingvolgsysteem wijzen zichzelf. Hieronder volgt een korte uitleg:
Student
Hier kunt u in het profiel de persoonsgegevens van uw kind vinden.
Wijzigingen kunt u doorgeven aan de administratie.
Jaarplanner
Alle onderdelen die uw kind van één vak gaat maken en die door de docent worden gecorrigeerd ziet u hier
in een overzicht. Zo kunt u zien waar uw kind is gebleven en wat er wel en nog niet geregistreerd staat. Via
de uitrolmenu’s bovenaan kunt u dit voor elk jaar en vak weergeven.
Voortgang bekijken
Hier ziet u een overzicht van de resultaten die uw kind heeft behaald. De Wereldschool docent voert de
waardering en het commentaar in. Eventueel kunt u een leerjaar en een vak kiezen in de uitrolmenuutjes
bovenaan. Het gehele commentaar is zichtbaar door erop te klikken.
Inschrijvingen
Hier staat een overzicht van de vakken waarvoor uw kind is ingeschreven bij de Wereldschool. De begin- en
einddatum voor het vak zijn zichtbaar, evenals het percentage van de onderdelen die zijn afgerond. Door op
de naam van de docent te klikken krijgt u de introductiebrief in beeld. Onze docent vindt het altijd fijn als u
hierop reageert en iets over uzelf schrijft.
Rapporten
Hier staat het rapport van uw kind klaar als een vak helemaal is afgerond. Na 5 afgeronde maanden wordt
het tussenrapport vrijgegeven en na 10 afgeronde maanden het eindrapport.
Klik op het rapport dat u in wilt zien. Dit verschijnt in beeld. Door op het icoontje van pdf te klikken opent het
rapport in pdf formaat in de lay-out van de Wereldschool. Dit kunt u printen voor eigen gebruik.
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Berichtenbox:
Hierin ziet u berichten van de Wereldschool en de docent. Hiermee kunt u of uw zoon/dochter contact
onderhouden met de begeleidende docent. Wanneer u voor de eerste keer kijkt, vindt u een bevestiging van
een nieuw vak. Daarin wordt verwezen naar een welkomst-brief van de begeleidende docent(en).
In deze e-mail omgeving kunnen berichten worden beantwoord of nieuwe berichten worden verstuurd.
De knoppen bovenaan spreken voor zich. Wanneer u een nieuw bericht verstuurt, kunt u een persoon kiezen
door op het poppetje te klikken in het vak ‘aan’. Een bijlage voegt u toe door deze te uploaden vanuit uw
eigen computer. De docenten reageren binnen 48 uur op ieder bericht dat in het LLVS wordt geplaatst,
behalve tijdens het weekend.
De Wereldschool is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkend als
onderwijsinstelling voor Nederlandstalig onderwijs in het buitenland. De rapporten hebben dezelfde waarde
als de rapporten die op een Nederlandse school worden uitgereikt.
Its Learning:
Indien uw kind Nederlands Online gaat volgen, staat er in de blauwe menubalk een extra button ‘Its Learning’.
Uw kind kan via een klik daarop direct door naar de elektronische leeromgeving waar de lessen klaar staan,
zonder nog een keer in te loggen.

NIEUW: in schooljaar 2018-2019 gaat de Wereldschoolover op een nieuw leerlingvolgsysteem: OnderwijsOnline.
Via mailings wordt u op de hoogte gehouden.

Het studietempo
Voor elk vak krijgt u een handleiding/instructie, leerboeken, werkboeken, cd-roms en ander aanvullend
materiaal. Het pakket is zo samengesteld dat bij het voorgeschreven leertempo een schooljaar in ca.
32 – 36 weken wordt gedaan; dit is afhankelijk van het vak dat gevolgd wordt.
Het komt regelmatig voor dat een kind niet in september start maar later. Vaak is er tijd nodig om
te acclimatiseren, vraagt een lokale of internationale school in het begin alle aandacht en energie of
zijn er andere redenen voor een late start. Geen nood! Begin wanneer het kind eraan toe is. Probeer
geleidelijk aan meer tijd te besteden aan de lessen. In principe zit er enkele maanden “rek” in het
programma en verblijft u meer jaren in het buitenland, dan heeft uw kind ook meer tijd om de
achterstand weg te werken.
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Het is belangrijk bij terugkeer naar Nederland of Vlaanderen geen noemenswaardige achterstand te
hebben, omdat dit anders leidt tot aanpassingsmoeilijkheden op de Nederlandse of Vlaamse school.
Gaat het studeren erg goed en wordt er sneller geleerd dan het voorgeschreven tempo, dan is
dat geen probleem. Het mag echter niet ten koste van de kwaliteit van het leren gaan. Liever een
normaal tempo met een beoordeling “goed” dan een (te) hoog tempo met beoordeling “matig” of
“onvoldoende”. Gebruik de situatie niet om een jaar te winnen, want in de regel gaat dit jaar weer
verloren bij terugkeer naar Nederland. Twijfelt u over aanpassing van het studietempo, neem dan
contact op met de begeleidende docent! Houd ons op de hoogte als uw zoon/dochter door welke
oorzaak dan ook achterstand dreigt op te lopen. Wij helpen dan met bijvoorbeeld een voorstel voor
een andere planning.

N.B. Vanaf de datum van aanmelding van uw kind bij de Wereldschool, hebt u maximaal 18 maanden recht op de
begeleiding horende bij het jaarprogramma. Mochten er dwingende redenen zijn om er langer over te doen, dan kunt u
de Wereldschool vragen of uw kind langer begeleid kan worden.

Voortgangsrapportage
Naast de rapporten in het LLVS worden er extra voortgangsrapportages uitgegeven. U ontvangt voor
uw kind maandelijks van ons een voortgangsrapportage. In deze rapportage kunt u zien hoeveel
procent van de leerstof van het schooljaar uw zoon/dochter heeft afgerond en of uw kind nog op
schema ligt volgens de planning.

Afwijkende vakanties
U kunt zelf bepalen wanneer u uw vakantie inplant. De docenten van de Wereldschool zijn in principe
altijd bereikbaar, waardoor uw kind tijdens de Nederlandse vakanties ook bij ons terecht kan. Houd er
wel rekening mee dat de vakanties van de docenten in Nederland in juli en augustus vallen. Er moet
dan misschien iets langer op een reactie worden gewacht. Als u zelf bijvoorbeeld met kerst een maand
op vakantie gaat, of de maand februari met verlof gaat, geef dat ook door aan de docent. De docent
kan hier dan rekening mee houden.
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Deelname aan het volgende schooljaar
Verblijft u langer dan een schooljaar in het buitenland, dan kan uw kind via de Wereldschool verder gaan
met het volgende schooljaar. Uiteraard moeten de vorderingen van uw zoon/dochter op voldoende
niveau zijn om naar een volgende groep of klas te gaan. Dit kunt u altijd met de begeleidende docent
bespreken. U dient uw kind(eren) zelf aan te melden voor het volgende jaar. Dit kunt u doen via de
website (www.wereldschool.nl). Een papieren aanmeldformulier is op aanvraag beschikbaar.
U dient er rekening mee te houden dat het verzenden van lespakketten enige tijd vergt en dat in
sommige landen invoerrechten worden geheven. Komt u in de tussentijd naar Nederland of
Vlaanderen, dan is het ook mogelijk het pakket zelf mee te nemen. Laat het ons enige weken voor
die tijd weten, dan staat het voor u klaar of verzenden het voor u naar een adres in Nederland of
Vlaanderen.

Uitschrijving
Maakt u niet langer gebruik van de diensten van de Wereldschool, omdat u terugkeert, uw kind
volledig buitenlands onderwijs laat volgen of om welke reden dan ook, dan dient u uw kind officieel uit
te schrijven bij de Wereldschool. Doet u dit niet, dan blijft uw kind ingeschreven bij de Wereldschool.
Dit leidt tot de vervelende situatie dat de Wereldschool u nodeloos brieven gaat sturen met het
verzoek weer huiswerk in te zenden, terwijl het desbetreffende kind waarschijnlijk gewoon op school
zit zonder dat dit bij ons bekend is.
Het uitschrijfformulier kunt u digitaal opvragen bij de Wereldschool  (info@wereldschool.nl).
U kunt ook een e-mail sturen met de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Voor- en achternaam van het kind :
Sofinummer :
Geboortedatum :
Gevolgde groep/klas :
Naam ouder :
Land en plaats :
Datum :
De uitschrijving gaat in per :
De reden van uitschrijving :
De voortzetting van het onderwijs vindt plaats op de volgende school :
In Nederland of België zijn wij te bereiken op het volgende adres :
E-mail :

Bij terugkeer
In Nederland geldt de leerplichtwet. Derhalve bent u verplicht uw kind weer naar een school te
sturen, zodra u zich weer vestigt. Horen wij dit bijtijds van u, dan is de docent die uw kind begeleid
heeft, bereid de nieuwe school door middel van een onderwijskundig rapport te informeren over de
vorderingen en bijzonderheden, de gebruikte lesmethode e.d. Hoe beter de school is geïnformeerd,
hoe beter deze in staat is de gewenning van het kind in goede banen te leiden.

Tot slot
Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne en leerzame tijd toe met de Wereldschool. Graag vernemen
wij uw bevindingen; deze kunnen nuttig zijn voor ons en daarmee voor de andere ouders en hun
kinderen. U ontvangt hiertoe eens per twee jaar een evaluatieformulier. Uiteraard stellen wij het ook
op prijs als u voor die tijd al reageert.
Uiteraard kunt u altijd met het kantoor van de Wereldschool contact opnemen. Dit kan per telefoon
(houdt u rekening met de lokale tijd in Nederland), per post of per e-mail. De medewerkers van de
Wereldschool staan klaar om uw vragen snel te beantwoorden. U kunt alle contactgegevens op de
achterkant van dit boekje vinden.
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H2. Thuisonderwijs en Afstandsonderwijs
De Wereldschool maakt gebruik van verschillende vormen van onderwijs, namelijk thuisonderwijs en
afstandsonderwijs. Thuisonderwijs, doordat uw kind in de thuisomgeving lessen krijgt of maakt binnen één
of meerdere vakken. Het afstandsonderwijs krijgt uiting doordat de leerling in het buitenland wordt begeleid
door een bevoegd docent die vanuit Nederland via de computer feedback geeft en coacht.
Dit hoofdstuk gaat dieper in op deze twee vormen van onderwijs. Beide typen worden gedefinieerd en
huidige denkwijzen en aspecten worden belicht. Natuurlijk komen ook allerlei praktische punten naar voren
die u thuis kunnen helpen bij het onderwijs aan uw kind.

Thuisonderwijs
Thuisonderwijs, ofwel home-schooling, verwijst naar het verschijnsel dat kinderen door hun ouders
worden onderwezen. Thuisonderwijs wordt vaak gesteld tegenover schoolonderwijs. Schoolonderwijs
is onderwijs dat de kinderen op school ontvangen. Ook tussenvormen zijn mogelijk. Dit is van
toepassing als kinderen het onderwijs deels van hun ouders, deels op school ontvangen.
Tegenwoordig is in Nederland vooral schoolonderwijs een bekend fenomeen. Thuisonderwijs is sinds
de leerplichtwet van 1969 niet toegestaan in Nederland. Men dacht dat thuisonderwijs niet in belang
van het kind was.
Ook wordt er nog negatief tegen thuisonderwijs aangekeken met name vanwege het feit dat het
kind in een relatief geïsoleerde situatie verkeert en daarmee de sociale vaardigheden niet voldoende
ontwikkeld zouden worden. Daarnaast komen kinderen door thuisonderwijs minder snel in aanraking
met andere ideeën en opvattingen. Ze leren niet om zich in een groep te handhaven en bovendien
missen ze de interactie in de klas. Natuurlijk zijn deze vaardigheden belangrijk, maar kinderen kunnen
deze ook leren door lid te worden van allerlei clubs op het gebied van sport en cultuur en omgang
met vriendjes, broertjes en zusjes.
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Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat thuisonderwijs minder nadelig is dan men over het
algemeen dacht. Kinderen die thuisonderwijs hebben gekregen, blijken zich in hun schoolvorderingen
én in hun sociaal-emotionele ontwikkeling in positieve zin te onderscheiden van hun op school
onderwezen leeftijdgenoten. Hun zelfvertrouwen is hoog, hun zelfbeeld is positiever, ze zijn rijper en
ze vertonen minder gedragsproblemen.
Andere voordelen, gebleken uit onderzoek zijn:
• De ouder maakt de ontwikkeling van het kind van dichtbij mee;
• Het kind krijgt individueel aandacht;
• Er kan meer tijd worden besteed aan vragen en problemen;
• De ouder blijft precies op de hoogte van de vorderingen van het kind;
• De ouder kan het verband zien tussen een voorval in de thuissituatie en in de leersituatie;
• Het kind kan doelgerichter en zonder storende invloeden werken;
• De ouder kan ingaan op de behoefte aan differentiatie naar tempo en interesse;
• De ouder kan de eigen ideeën over opvoeding en onderwijs in de praktijk brengen.
Ervaringen in het buitenland lijken deze voordelen te ondersteunen. In de meeste westerse landen is
thuisonderwijs een meer gangbaar verschijnsel en wettelijk toegestaan. Het betreft onder meer België,
Denemarken, Frankrijk, Engeland, Ierland, Italië, Noorwegen, Portugal en de Verenigde Staten.
Thuisonderwijs kan beter en effectiever zijn dan schoolonderwijs. Een van de succesfactoren van
thuisonderwijs is   vooral de één op één instructie. Ouders zijn van nature uitstekende coaches en
kunnen direct reageren op wensen en behoeften die kinderen uiten ten aanzien van activiteiten waar
hun voorkeur naar uit gaat. Ook kunnen kinderen thuis onbeperkt vragen stellen en wordt de leertijd
thuis vaak efficiënter gebruikt.
Wat betreft de leerlingen bij de Wereldschool is soms sprake van volledig thuisonderwijs. Deze
leerlingen volgen alle vakken ofwel volledig onderwijs thuis en zijn bovenstaande   voordelen van
belang. Ook komen tussenvormen voor. Deze leerlingen  volgen onderwijs in het systeem van het
land waar zij wonen. De ouders kiezen daarnaast voor het bijhouden en verder ontwikkelen van de
Nederlandse taal (en eventueel een extra vak als rekenen of geschiedenis). Dit gebeurt door middel
van een vorm van thuisonderwijs, waarbij de tijdsbesteding aan Nederlands en de schooltijden op
elkaar afgestemd moeten worden.
De Wereldschool ondersteunt alle voordelen. Jarenlange ervaring laat zien dat leerlingen die met
de Wereldschool hebben geleerd goede resultaten behalen en zonder problemen weer instromen
in het Nederlandse onderwijs. Ouders geven aan zeer tevreden te zijn over het thuisonderwijs, de
handleidingen en de materialen.
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Uit de praktijk blijkt dat kinderen die tijdens hun verblijf in het buitenland met de Wereldschool
gewerkt hebben, bij terugkeer regelmatig een voorsprong hebben op hun leeftijdgenoten. Zij zijn
gewend zelfstandig te werken. Deze voorsprong heeft als voordeel dat er extra energie kan worden
gestoken in het aanpassen aan een vaak veranderde of nieuwe leefsituatie voor het kind.

Afstandsonderwijs
Afstandsonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij de leerlingen niet fysiek aanwezig zijn om  
onderwezen te worden. In plaats daarvan wordt er ongelijktijdig gecommuniceerd tussen docent
en   leerling op tijden die zij zelf kiezen, bijvoorbeeld via e-mail. Een andere mogelijkheid is dat er
via  moderne middelen gelijktijdig wordt gecommuniceerd, bijvoorbeeld door middel van chatten of
skypen.
E-learning, of wel elektronisch leren wordt vaak geassocieerd met bovenstaande. Het wordt gezien
als een middel om afstandsonderwijs mogelijk te maken. Met E-learning wordt bedoeld dat leren
of de leeractiviteiten plaatsvinden met gebruikmaking van een computer of tablet, al dan niet
verbonden met een netwerk of internet. De belangrijkste eigenschap ervan is dat een leerling plaatsen tijdonafhankelijk onderwijs kan volgen. In dit kader komt ook de term Elektronische Leeromgeving
naar voren (ELO). Het is een omgeving waarbinnen elektronisch leren vorm kan krijgen. Er bestaan
verschillende verschijningsvormen, en meestal zit er ook een administratieve component in verwerkt.

Voordelen van E-learning zijn:
• De leerling kan flexibel leren, het leermateriaal is 24/7 beschikbaar;
• Trainingstijd, reistijd  en/of verblijftijd worden bespaard;
• Het biedt een kostenbesparing, denk aan reiskosten of extra cursusruimte;
• Er zit consistentie in de leerstof: aangeboden leerstof is voor alle gebruikers gelijk;
• Het leren vanuit huis maakt het tussendoor leren makkelijker.
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Maar er zijn ook nadelen met betrekking tot E-learning:
•
•
•
•
•

Het is geen oplossing of mogelijkheid voor iedereen: leerlingen leren op verschillende manieren,
hebben diverse leerstijlen en E-learning komt slechts tegemoet aan één stij;
Het leren en lezen op een beeldscherm wordt vermoeiend gevonden;
Zelfdiscipline en cognitieve vaardigheden zijn voor het zelfstandig leren met een computer nodig;
Het is niet altijd haalbaar te leren in eigen tijd en vanuit huis;
Het gevaar is dat een leerling het elektronische materiaal netjes doorloopt, maar dat er geen
leerproces optreedt.

De Wereldschool biedt aan. Het onderwijs via de Wereldschool is een mix van fysieke materialen en
digitale middelen. Dit past bij de visie van ‘Blended Learning’. Men doelt hiermee op een combinatie
van online leren en traditioneel leren. Een definitie van ‘Blended Learning’ is: “Een mix tussen leren
met en zonder technologie.” Het gaat om het combineren van allerlei zaken als technologie, types
instructie en didactische strategieën. Een voordeel hiervan kan zijn, dat leeractiviteiten op verschillende  
manieren worden aangeboden, bijvoorbeeld een online oefening maar ook nog een werkboekje
ernaast. Dit doet meer recht aan de verschillende leerstijlen die leerlingen hanteren.
Het vak Nederlands wordt vanaf groep 1 tot en met klas 6 vwo online aangeboden middels een digitale
planning met instructiefilmpjes, online in te vullen oefeningen en digitaal toetsen. Dit vindt plaats in
onze ELO van Its Learning. De komende jaren wordt dit uitgebreid, aangevuld met extra oefeningen
en andere vakken en verbeterd middels updates.
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De praktische kant van thuisonderwijs
Voor nu even genoeg theorie, deze paragraaf richt zich op allerlei praktische tips. Wat is van belang als
de kinderen thuis les krijgen of volgen? Wat kan helpen om dit nog beter vorm te geven? Hieronder
volgt een flinke opsomming van tips en aandachtspunten. Deze is wellicht niet volledig en het is ook
niet verplicht alle tips op te volgen. Haal eruit wat u prettig vindt, wat haalbaar is. Probeer eens iets uit
en doe er uw voordeel mee.
Acclimatiseren
Na een verhuizing of lange reis moet uw kind eerst wennen aan de andere situatie. Geef uw kind twee
tot drie weken de tijd om te acclimatiseren. Het is niet nodig direct op dag 1 te beginnen met de les
thuis. Wacht echter ook niet te lang met het opstarten van de lessen, want uw kind moet wennen aan
de regelmaat van thuis leren. Ook hebben jullie dan van het begin af aan een schema waar dit in past.
Na een jaar nog extra lessen gaan inpassen is veel lastiger.
Regelmaat is belangrijk
In de handleidingen zit een jaarplanner, waarin de leerstof per week is verdeeld. Deze kunt u zo
aanhouden en waardoor u houvast en structuur heeft. Maar u kunt hier ook flexibeler mee omgaan
door bijvoorbeeld meerdere lessen in één keer te doen. Of alleen in het weekend eraan te werken of
in de vakanties wat in te halen. Het belangrijkste is dat er regelmaat in de lessen blijft zitten. Alleen dan
zal uw kind leerstof gaan onthouden en automatiseren. Te onregelmatig of te kleine beetjes zullen
negatief werken op het beklijven van de leerstof.
Rol ouder versus juf/meester
U bent in het basisonderwijs ineens ook de juf of meester van uw eigen kind. Dat geeft best een
vreemde rolverdeling en de manier van aanspreken zal van elkaar verschillen. Deze dubbelrol levert
over het algemeen geen problemen op. Soms kan het helpen deze afwisselingen van rollen concreet
te maken door een als juf of meester een ketting om te doen of een petje op te zetten. Zo is ook voor
uw kind duidelijk wanneer hij met juf of met moeder te maken heeft.
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Wie is de juf of meester?
Het hangt af van de situatie wie de lessen gaat geven of wie gaat coachen. In de praktijk gebeurt het
door degene die daar de tijd voor heeft. Als de moeder wordt uitgezonden voor haar werk, geeft de
vader de lessen of coacht en omgekeerd. Een goede tussenvorm is dat degene die de meeste tijd
heeft, de lessen geeft, maar dat de partner op vaste tijden een bepaalde les overneemt voor een
bepaald vak. Door het samen te doen, maken zowel de vader als de moeder het leerproces van hun
kind mee. Een andere mogelijkheid is de vakken te verdelen tussen vader en moeder, bijvoorbeeld
moeder geeft de lessen rekenen en vader geeft de lessen Nederlands ofwel de moeder houdt het vak
Nederlands in de gaten en de vader coacht bij natuurkunde. Het voordeel hiervan is dat je je helemaal
kunt verdiepen in één vak en ook precies weet wat uw kind wel en niet goed kan. Kijk vooral zelf goed
wat praktisch gezien het handigst is om te verdelen. Het is verstandig een vaste regel te maken wie
welke lessen geeft, opdat uw kind weet waar het aan toe is.
Andere persoon inschakelen voor thuis lesgeven
Soms zijn de werkzaamheden van beide ouders zo veeleisend dat het handig kan zijn iemand anders
in te schakelen voor de lessen thuis of voor het coachen. Dit zou kunnen met hulp van een Nederlands
sprekend persoon in de buurt, een au-pair, een stagiaire van de Pabo of een onderwijsvrijwilliger.
Leshoekje/ lesplek
Zoek in  jullie huis een ruimte, kamer of hoekje waar de lessen thuis worden gevolgd. Leg alle materialen
netjes en overzichtelijk neer. Kleuters kunnen daar zelf materialen kiezen of extra materialen bijleggen.
Oudere kinderen hebben een tafeltje om aan te werken en kunnen zelf de boeken pakken en opruimen.
Ook kunnen op deze lesplek zaken opgehangen worden als de spellingregels, getallenlijnen en/of
tekeningen van uw kind. Een speciaal lesplekje geeft voor uw kind ook aan dat hij naar ‘school’ gaat,
het kan duidelijk maken dat het leren is in plaats van spelen. Als de les klaar is, verlaat hij de lesplek
weer.
Ook voor reizende kinderen is  herkenbaarheid belangrijk. Dit kunt u realiseren door iedere nieuwe
lesplek op dezelfde manier in te richten of door herkenbare items neer te zetten op iedere tafel
waaraan gewerkt wordt.
Instructies afwisselen of op verschillende tijdstippen
Nog een tip is om de verschillende instructies af te wisselen met zelfstandig werken. Dit varieert de
les en maakt hem leuker voor uw kind. Ook zou de les over verschillende tijdstippen kunnen worden
verdeeld. Zeker voor jonge kinderen zijn sommige lessen erg lang. Dan kan bijvoorbeeld het eerste
deel met instructie gegeven worden in de ochtend, het werkje wordt in de middag gemaakt en het
lezen nog even voor het slapen gaan. In de handleiding voor het voortgezet onderwijs is dit al wat
meer uitgeschreven voor de leerling.
26

Meerdere kinderen lesgeven
Wanneer u meerdere kinderen verschillende lessen moet geven, kan het een uitdaging zijn dit uit
te voeren. Evenals het lesgeven aan een ouder kind terwijl er nog een peuter rondloopt. Dit maakt
thuisonderwijs niet altijd makkelijk, vooral in het basisonderwijs.
Tips hiervoor zijn:
•

Probeer les te geven als de andere kinderen opgevangen worden door een andere persoon.

•

Geef les als de jongste kinderen slapen of even televisie kijken.

•

Sommige lesonderdelen kunnen ook aan meerdere kinderen tegelijk onderwezen worden, ook als ze
van verschillende leeftijden zijn. Denk aan spreek- en luisterlessen of woordenschat oefenen. Het kan
zeker geen kwaad als de andere kinderen deze les meedoen. U bevordert daarmee ook het onderling
Nederlands spreken.

•

Voorlezen kan ook met jonge kinderen die meeluisteren. Zij hoeven daarna geen vragen over het verhaal
te beantwoorden, maar luisteren wel mee.

•

De ene keer laat u de kinderen meedoen met een les van het ene kind en de volgende keer kiest u een les
van de ander.

•

In een les komen verschillende opdrachten naar voren: uitleggen en zelfstandig een lesje maken. Dit kunt
u bij de kinderen afwisselen. Zorg dat uw ene kind een lesje maakt zodat u op dat moment uw andere
kind uitleg kunt geven, daarna draait u dit om.

•

Kinderen moeten ook leren omgaan met uitgestelde aandacht. Zet bijvoorbeeld een rood stoplicht neer
als u niet gestoord mag worden (omdat u met een instructie bezig bent). De andere kinderen weten dat
rood betekent dat ze niet mogen storen. Oefen dit in het begin met korte periodes en bouw dit uit naar
10 minuten. Kinderen in de bovenbouw kunnen zeker een half uur tot drie kwartier zelfstandig aan het
werk zijn.

•

Een andere optie is het volgende: als meer gezinnen die met de Wereldschool werken bij elkaar in de buurt
wonen, kan er ‘geruild’ worden. Uw kinderen krijgen dan bepaalde lessen van de buurman of buurvrouw,
terwijl u aan de buurkinderen een bepaalde les geeft. Een voorwaarde is dat beide ouderparen dezelfde
ideeën over onderwijs en opvoeding hebben.
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Bewegen en hapje tussendoor
Zorg voor afwisseling tijdens het stil zitten leren en concentreren. Geef na een les even pauze met een
koekje en wat drinken. Of ga na een half uur even een spelletje tussendoor doen. Na meerdere lessen
achter elkaar even buiten spelen of wandelen is ook een idee. Dan kunnen jullie daarna fris weer verder
en is de concentratie bij uw kind weer terug.
Kinderen samen laten werken
Natuurlijk is individueel werken belangrijk, maar bepaalde onderdelen van vakken lenen zich goed
voor samenwerking. Door samen te werken leren kinderen van elkaar; ze leren overleggen, naar elkaar
luisteren, verantwoordelijkheid nemen, van bepaalde persoonlijke kwaliteiten gebruik maken, werk
verdelen en elkaar aanvullen. Ze zien een andere aanpak en krijgen een beter sociaal contact. Het
samenwerken stimuleert de communicatie, waardoor kinderen leren hun ideeën te formuleren en
te verdedigen. Er wordt veel geleerd van de interactie tussen kinderen die tijdens het samenwerken
optreedt.
In de thuisonderwijs situatie zijn er minder mogelijkheden voor uw kind om samen te werken dan
in het reguliere onderwijs. U kunt af en toe bewust een situatie creëren waarin de mogelijkheid tot
samenwerken aanwezig is. Wanneer uw kinderen met dezelfde leerstof werken, kunnen ze gerust
opdrachten samen maken. Dit moet geen voorzeggen worden, maar overleggen. Ook kinderen
in verschillende klassen kunnen samen werken. Laat hen bijvoorbeeld uitleggen aan elkaar of een
keer een opdracht uit één van de boeken samen oplossen. Ook buiten de lessituatie om kan er
samengewerkt worden. Dat laatste kan bijvoorbeeld als er gekookt moet worden, in de tuin wordt
gewerkt of andere werkzaamheden gedaan moeten worden. Uiteindelijk is het samenwerken een
kwaliteit die ook buiten het onderwijs nodig is. Het moet dan wel echt om samenwerken gaan, met
aspecten zoals overleg en werkverdeling.
Privé en school scheiden
Neem zaken als straf geven of boos zijn niet mee naar de lessituatie of andersom. Los moeilijkheden op
binnen de setting waarin u met uw kind zit. Het helpt niet om te straffen met geen toetje bij het eten
voor iets dat tijdens de les is gebeurd.
Gewenning na eerste hoofdstukken
Wanneer de eerste twee hoofdstukken zijn doorlopen, zult u of de leerling merken dat het makkelijker
gaat. Ieder hoofdstuk heeft dezelfde opbouw en jullie raken gewend aan de lesbeschrijvingen. Veel
ouders moeten in het begin hun weg zoeken in de lessen, de mappen, verschillende boeken en hun
rol. Dit gaat vanzelf beter, dus hou vol.

28

Gaat een week niet goed, laat het even rusten
De lessen moeten zeker geen frustraties opleveren. Dus lukt het even niet of er komt iets onverwachts
tussendoor, stop gerust even met het hoofdstuk en pak dit op een rustiger moment weer op.
Sociale contacten
In hoofdstuk 7 vindt u achtergrondinformatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
De Wereldschool heeft geen klasgenootjes in de lespakketten, maar ook buiten school kan uw
kind contacten leggen met andere kinderen. Denk aan buiten spelen, lid worden van een sport- of
hobbyclub, muzieklessen, afspreken met andere kinderen. Ook bij u thuis, logeren bij vriendjes of op
een kinderkamp gaan, zijn leuke mogelijkheden.
Tussentijds testen
In de lespakketten maakt uw kind ook toetsen. Soms is het raadzaam een objectief beeld te krijgen
van het niveau van uw kind, of zijn er twijfels of alles wel aansluit bij het onderwijs in Nederland. De
Wereldschool kan bij uw kind tussentijds een test afnemen en advies geven over de voortgang en het
niveau.
Overgang naar VO belangrijk
De onderwijsystemen zijn heel verschillend in landen in de wereld, zo ook benamingen, de vakken
en de leerstofinhoud. Als uw kind de leeftijd heeft om naar het voortgezet onderwijs te gaan, is het
raadzaam na te denken welke vorm het beste past. In Nederland gaat een kind na groep 8 naar het
vmbo, havo of vwo. Dit verloopt heel anders dan High School of International School. Vooral als uw
kind terug gaat keren naar Nederland, moet bekeken worden of de gevolgde school, vakken en inhoud
passend zijn. Denk goed na over de overstap naar het voortgezet onderwijs, ook als uw kind al in een
hogere klas zit. Vraag zonodig advies aan de Wereldschool.
Elk kind is anders
Elk kind denkt weer anders, voelt anders, ontwikkelt zich anders. Dat betekent dat u ook in de lessituatie
uw ene kind niet op dezelfde wijze kunt benaderen of begeleiden als uw andere kind. U kunt niet
dezelfde eisen aan kinderen stellen. Het ene kind heeft bijvoorbeeld langer behoefte aan een strakke
begeleiding en constante controle, terwijl een ander kind veel eerder ‘vrij’ gelaten kan worden en
meer zelfstandig zijn weg zoekt en vindt.
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Overslaan van leerstof
Wanneer een bepaald onderdeel lastig is of juist veel te gemakkelijk voor uw kind, kan het zinvol
zijn een stukje leerstof over te slaan. Van belang is de rode draad in de gaten te houden, evenals de
onderdelen die een basis vormen voor latere leerstof. Dit kunt u niet altijd overzien. Het is lastig te
bepalen wat wel zomaar overgeslagen kan worden en wat niet. Het moet in ieder geval geen ‘heel
gevecht’ worden voor uw kind om iets te leren, waar het niet aan toe is. Dan kunt u gewoon beter
wachten. Ook moet uw kind niet de motivatie verliezen als het te eenvoudig is. Wees niet te bang om
een keertje iets te laten liggen of extra te doen. Overleg in ieder geval met de begeleidende docent.
Werktempo
Zorg dat uw kind in een prettig tempo kan werken. Stel in het begin nog geen al te hoge eisen. Het
plezier in het leren moet voorop staan. Als u vindt dat uw kind met zijn werktempo achterblijft, kunt u
dat langzaam opvoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld van tevoren een bepaalde tijd afspreken waarin iets
klaar moet zijn. Werktempo heeft overigens ook veel te maken met ‘direct beginnen’ en niet afgeleid
worden. Als het lang duurt voordat uw kind ‘lekker’ aan het werk is, omdat het eerst allerlei spullen
moet pakken of veel afgeleid wordt, kan het lang duren voordat iets klaar is. Het werktempo kan goed
zijn, maar de werkhouding is dan minder. Help uw kind in zo’n geval met het ordenen van zijn werktafel
en snel kunnen vinden van materiaal. En zorg voor zo weinig mogelijk afleiding en vreemde prikkels.
Afsluiting
Het is leuk om een les of een lesdag op een aparte manier te beginnen en af te sluiten. Een bekende
‘truc’ is om aan het eind van de dag uit een spannend boek voor te lezen.  Of te beginnen met een
klein toneelstukje en te eindigen met een leuk spel.
Motivatie en concentratie
Plezier, motivatie en concentratie  zijn belangrijke onderdelen om tot leren te komen.
Om dit te stimuleren hier nog een rijtje met extra tips:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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De werkomgeving gezellig, opgeruimd en rustig houden.
Uw kind aanmoedigen en positief waarderen.
Goed naar uw kind luisteren en kijken en daar op reageren.
Af en toe iets leuks en verrassends doen om de les te onderbreken.
Toon belangstelling in het werk van uw kind.
Wees trots op het gemaakte werk van uw kind en laat dat merken.
Als dat zo uitkomt een cadeautje geven als waardering/beloning.
Uw kind betrekken bij dingen die u doet of die u beslist.
Uw kind niet zomaar iets opdragen om te doen, maar motiveren waarom u dat vraagt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uw kind niet opjagen.
Uw kind leren dat het steeds rustig kijkt en nadenkt voordat het antwoord geeft of iets opschrijft.
Uw kind leren slechts een ding te doen, dus niet e-mailen, radio luisteren en studeren tegelijkertijd.
Sta zelf positief tegenover het leren.
Zoek een goed evenwicht tussen helpen en zelfstandig laten werken. Streef ernaar uw kind zoveel
mogelijk dingen zelf te laten doen en zelfstandig te denken.
Zorg voor een ontspannen werksfeer.
Ga niet verder in de leerstof als uw kind die niet begrijpt.
Grijp eens terug op of herhaal reeds behandelde leerstof.
Wees geduldig: iets kan voor u overduidelijk en logisch zijn, maar uw kind kan het gewoon nog niet
begrijpen.
Laat uw kind werken met naslagwerken: woordenboek, atlas, informatieboek, jeugdencyclopedie,
internet.
Zeg niet alles voor wat uw kind niet weet.
Geef zelf het goede voorbeeld. Ga samen aan de slag, doe bijvoorbeeld uw administratie als uw kind
gaat studeren. Of lees tegelijkertijd een boek.

Tot slot
Bovenstaande aandachtspunten zijn niet volledig. In hoofdstuk 5 vindt u nog extra informatie over het
coachen van uw kind in het voortgezet onderwijs. Ook hoofdstuk 6 en 7 geven nog volop tips over
omgaan met meertaligheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Bovendien kunt u altijd een beroep doen op één van onze docenten of onderwijskundigen. Ook ons
Online Schoolplein op Facebook kan hulp bieden. Ouders stellen vragen en wisselen ervaringen uit.
Neem contact op en vraag om een uitnodiging hiervoor.
Kijk nu eerst bij de juiste schoolsoort voor aanvullende uitleg over een rooster maken, de
leesontwikkeling in groep 3, toetsen maken, de mentorbegeleiding en profielen etc. (basisschool in
hoofdstuk 3 en voortgezet onderwijs in hoofdstuk 4).
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H3. Het basisonderwijs algemeen
In dit hoofdstuk vindt u extra informatie over het basisonderwijs van de Wereldschool. Indien uw kind ook
lokaal naar school gaat, zal uw kind enkel Nederlands volgen via de Wereldschool, of misschien een ander
vak erbij als begrijpend lezen of geschiedenis. Ook in deze situatie vindt u in dit hoofdstuk handige uitleg of
interessante mogelijkheden van het basisonderwijs via de Wereldschool.

De vakken
De Wereldschool gebruikt voor de lessen methoden zoals die ook worden gebruikt op basisscholen
in Nederland. Hierdoor weet de Wereldschool zeker dat voldaan wordt aan de kerndoelen, leerlijnen
en referentieniveaus, die gelden voor het Nederlandse basisonderwijs. We bieden onder andere de
volgende methoden aan:
LESMETHODEN WERELDSCHOOL
Basisonderwijs

Methoden:

Nederlands groep 1-2

Schatkist

Nederlands (leren lezen) groep 3

Veilig leren lezen

Nederlands (taal en spelling) groep 4-8

Taal op Maat

Rekenen groep 3-8

Wizwijs

Begrijpend lezen groep 4-8

Lezen in Beeld

Engels groep 7-8

Real English

Schrijven groep 3-5

Schrijven in de Basisschool

Aardrijkskunde groep 5-8

De Blauwe Planeet

Geschiedenis groep 4-8

Speurtocht

Natuur en techniek groep 3-8

Natuniek
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De handleiding voor het basisonderwijs bij fysiek pakket
In het basisonderwijs is het gebruikelijk dat de ouder een lesgevende rol op zich neemt. Als u het
pakket al een beetje hebt bekeken, hebt u gezien dat er bij elk vak een map met handleiding hoort.
Deze handleiding is de richtlijn bij het doorlopen van de lesstof. Het begint met een algemene
inleiding over het vak, de materialen en een jaarplanner. Vervolgens wordt per les beschreven wat
u gaat doen met uw kind. Er wordt duidelijk aangegeven wanneer u samen met uw kind iets moet
lezen, maken, invullen en wanneer er een toets gemaakt en opgestuurd moet worden. U wordt als
het ware aan de hand meegenomen; we gaan ervan uit dat u geen enkele onderwijsachtergrond
heeft. Is dit wel het geval, dan zullen een aantal zaken u bekend voorkomen en werkt dat alleen maar
in uw voordeel. Wij zijn ervan overtuigd dat het met deze handleiding zal lukken. In groep 7 en 8
van de Wereldschool is een aantal handleidingen geschreven aan de leerling. Hiermee willen we de
zelfstandigheid bevorderen en ook uw kind voorbereiden op het voortgezet onderwijs.
U zult ervaren dat uw rol als juf of meester anders is dan uw rol als ouder. En dit zal niet altijd even
gemakkelijk zijn.  Wees gerust, u bent niet de enige ouder die dit ervaart. In hoofdstuk 2 over onderwijs
thuis vindt u verschillende tips. Ook kijkt de docent van de Wereldschool over uw schouder mee. En
stel gerust vragen!

De instructie voor het basisonderwijs bij het vak ‘Nederlands Online’
Gaat uw kind het vak Nederlands Online volgen, dan kan uw kind voor een groot deel de lessen
zelfstandig volgen. Alle instructies worden dan met behulp van filmpjes en gesproken tekst gegeven. Bij
dit vak staat alles in een elektronische leeromgeving klaar voor uw kind. Vanuit het leerlingvolgsysteem
van de Wereldschool kan uw kind doorklikken naar de elektronische leeromgeving en alle lessen komen
tevoorschijn. Het belangrijkste binnen een vak is de Planner. In de ELO staat ook een instructiefilmpje
voor u klaar over de werkwijze.
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De begeleidende docent
Uw kind wordt gekoppeld aan een begeleidende docent van de Wereldschool. We hebben meerdere
docenten basisonderwijs in dienst met diverse kwaliteiten. Zij zijn bijna allemaal werkzaam in het
Nederlandse basisonderwijs en werken ook voor de Wereldschool. Enkelen van hen hebben in het
verleden zelf in het buitenland gewoond, dus zij kunnen u met allerlei adviezen terzijde staan. Als uw
kind wat ouder is, kan uw kind ook zelf met de docent communiceren.
Kinderen uit één gezin worden doorgaans aan dezelfde docent toegewezen. Dit maakt het
communiceren makkelijker. Daarnaast hanteert de Wereldschool een begeleiding van twee jaar bij
dezelfde docent. Na twee jaar krijgt uw kind een andere docent toegewezen, zoals ook op een school
de juf of meester elk jaar een ander is. Het is goed om een andere docent mee te laten kijken, om een
nieuwe, objectieve mening te krijgen. Er zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld wanneer enkel
nog groep 8 gedaan wordt, of als er een specifieke vraag van de ouder ligt om dezelfde docent nog
een jaar te laten begeleiden.

Het lesrooster
Indien uw kind meerdere vakken volgt bij de Wereldschool, kunt u een indeling maken van de vakken
per week. Hieronder ziet u een voorbeeld rooster voor de onderbouw en voor de bovenbouw. Ook ziet
u hoeveel tijd één les van een vak ongeveer duurt. Afhankelijk van welke vakken uw kind volgt, kunt u
dit aanpassen. Ook de tijden en dagen van de week zijn variabel.

LESROOSTER ONDERBOUW

8.00 – 8.45

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Rekenen

Taal

Rekenen

Taal

Rekenen

8.45 – 9.45

Taal

Rekenen

Spelling

Rekenen

Spelling

9.45 – 10.00

Schrijven

Lezen

Schrijven

Lezen

Schrijven

10.00 – 10.15

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.15 – 10.45

Begrijpend lezen

Taal

Geschiedenis

Begrijpend lezen

Taal/spelling

10.45 – 11.15

Tekenen

Beweging

Handvaardigheid

Textiel

11.15 – 11.30

Muziek

Natuur en techniek

Handvaardigheid

Beweging

LESROOSTER BOVENBOUW
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.00 – 8.45

Taal

Rekenen

Spelling

Rekenen

Spelling

8.45 – 9.30

Rekenen

Taal

Rekenen

Taal

Rekenen
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9.45 – 10.00

Schrijven

Lezen

Schrijven

Lezen

10.00 – 10.15

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.15 – 10.45

Begrijpend lezen

Taal

Geschiedenis

Begrijpend lezen

Taal/spelling

10.45 – 11.15

Tekenen

Beweging

Handvaardigheid

Textiel

11.15 – 11.30

Muziek

Natuur en techniek

Handvaardigheid

Beweging

Schrijven

LESROOSTER BOVENBOUW

8.00 – 8.45

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Taal

Rekenen

Spelling

Rekenen

Spelling

8.45 – 9.30

Rekenen

Taal

Rekenen

Taal

Rekenen

9.30 – 10.00

Schrijven

Begrijpend lezen

Schrijven

Beweging

Lezen

10.00 – 10.15

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.15 – 11.00

Natuur en techniek

Geschiedenis

Taal

Aardrijkskunde

Begrijpend lezen

11.00 – 11.30

Handvaardigheid

Tekenen

Beweging

Muziek

Textiel

11.15 – 12.00

Handvaardigheid

Lezen

Lezen

Engels

Eigen keuze

Overleg het rooster ook met de begeleidende docent. Het is handig om te weten wanneer jullie aan
de lessen van de Wereldschool werken. Dit kan op speciale dagen zijn, of alleen in het weekend. U kunt
hierin flexibel zijn, maar regelmaat is belangrijk!
Indien uw kind alleen Nederlands volgt via de Wereldschool geeft de planning aan dat er 7 tot 10 taken
per week worden gemaakt. Onze ervaring is dat het volgen van Nederlandse les naast de lokale school
pittig is. U kunt de lessen zelf vrij indelen in de week. Dit kan door elke dag een les te maken, maar ook
door lessen te clusteren op twee dagen per week of juist in het weekend.

Toetsen Fysiek
Bij elk vak worden toetsen gemaakt. Gemiddeld genomen maakt uw kind 1 keer per maand een aantal
toetsen. Uw kind maakt elk jaar ook Citotoetsen die onafhankelijk van de methode een beeld geven
van de voortgang. Onder andere spelling, woordenschat en rekenen worden getoetst. U komt alle
toetsen vanzelf tegen in de lesbeschrijvingen en de toetsboekjes zitten in het pakket.
Zorg ervoor dat uw kind rustig en zelfstandig aan de toets kan werken. Leg van te voren een en ander
uit, maar tijdens de toets mag u niet meer helpen.
Geef in een schriftelijke toets duidelijk de naam van uw kind aan op elke pagina!
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Na het maken moet de toets opgestuurd worden naar de docent. U kunt de toets scannen of een foto
ervan maken en als bijlage bij een bericht via het LLVS naar de docent versturen. Dit werkt handig
en het snelst. U hebt dan ook snel het resultaat en feedback terug. Het is altijd mogelijk om ander
schoolwerk van uw kind naar de docent op te sturen. Dit is niet verplicht, maar kan soms verhelderend
werken, als u ergens vragen of twijfels over hebt.
Onze docent zal na meerdere toetsen kunnen zien hoe de voortgang is en of er bepaalde fouten
terugkomen, en eventueel een analyse daarvan maken en u van tips of extra materiaal voorzien. Wacht
dan ook niet te lang met insturen.

Toetsen Online
Volgt uw kind het online pakket dan komen de toetsen en inleveropdrachten gedurende de lessen
vanzelf aan bod. Deze worden in de meeste gevallen online afgenomen en automatisch klaargezet
voor de docent.   De docent kan de ingevulde opdracht of toets rechtstreeks in de elektronische
leeromgeving bekijken en beoordelen. Via een berichtje in het llvs ontvangt uw kind aansluitend
feedback op de toetsen en opdrachten en hoort hij/zij het cijfer. Het behaalde resultaat noteert de
docent in het llvs bij de voortgang. Bij de voortgang kunt u zien hoe uw kind ervoor staat, wat is
ingeleverd en wat nog ingeleverd moet worden.

Kleuters
De Wereldschool biedt voor de kleuters een pakket aan voor groep 1 en 2. Dit bestaat uit een
pakket voor Nederlands en een pakket voor ontwikkelingsgebieden. Deze pakketten zijn ontwikkeld
vanuit thema’s met allerlei activiteiten die spelenderwijs aangeboden worden. U verdeelt zelf de 10
(Nederlands) of 18 (Nederlands en ontwikkelingsgebieden samen) activiteiten over een week.
Het pakket biedt een duidelijke lijn richting leren lezen en het vergroten van de Nederlandse
woordenschat, dus evenwel zeer belangrijk. De begeleiding vanuit de Wereldschool bij dit pakket is veel
minder intensief: er moet vier keer een toets worden ingestuurd en er zijn twee observatiemomenten
samen met de docent van de Wereldschool. Maar alle vragen rondom de ontwikkeling van uw kind en
de Nederlandse taal, vooral in een anderstalige omgeving, zijn welkom.
Het kleuterpakket is ook online te volgen; de activiteiten staan klaar met benodigd materiaal. Veel
verhalen, liedjes en filmpjes zijn op de computer te volgen. Bovendien krijgt uw kind ook vier Skype
lesjes per groep, gegeven door onze docent.
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Leesontwikkeling met name in groep 3
Het pakket Nederlands van groep 3 is gericht op het leren lezen, ofwel het aanvankelijk lezen. Dit is
een uitgebreid en intensief pakket en vraagt veel van de lesgevende ouder en van uw kind. Maar het
vormt wel de basis voor het leren in het Nederlands en is erg belangrijk. Stapje voor stapje worden
het kind en de ouder meegenomen langs alle klanken. Na een maand of 6 leesonderwijs kan uw kind
al eenvoudige boekjes lezen. In de tweede helft van groep 3 komen ook taaloefeningen en de eerste
spellinglessen aan bod.  
Het kan zijn dat uw kind ook in een andere taal leert lezen en schrijven. In Nederland is het gebruikelijk
dat een kind met 6 jaar aan het leesonderwijs begint. In andere landen bestaan andere opvattingen. In
het Engelse systeem beginnen kinderen eerder en in Zweden bijvoorbeeld een jaar later.
Dit heeft te maken met verschillen in opvattingen over leren, maar ook met het klanksysteem en de
manier van aanbieden van een taal. Onderliggend zijn wel vaardigheden te noemen die gelijk zijn,
zoals rijmen en letters aan elkaar plakken.
Laat uw kind nooit tegelijkertijd in twee talen leren lezen. Dat is te verwarrend en uw kind gaat klanken
door elkaar gooien. Het advies van de Wereldschool is om 4 tot 6 maanden tussen de twee talen te
laten zitten. Dus begint uw kind in september met het lezen van Engels, dan kunt u in januari met
het Nederlands beginnen. Of andersom, leer uw kind het Nederlands lezen 6 maanden voorafgaand
aan het leren lezen in de andere taal. Zo voorkomt u verwarring, maar benut u wel de onderliggende
vaardigheden. Uw kind kan deze dan ook direct toepassen in de andere taal.
U zult wellicht ook merken, als uw kind al kan lezen in een andere taal, dat het leren lezen in het
Nederlands vrij snel zal gaan. Uw kind is namelijk al gewend aan het verklanken. Besteed extra
aandacht aan de Nederlandse klanken, want vooral de eu, oe, ui etc, maar ook andere klinkers zijn
specifiek Nederlands en hebben een Nederlandse klank. Benadruk dit goed, zodat woorden niet met
bijvoorbeeld een Franse of Engelse uitspraak gelezen worden.
Vanaf groep 4 is er geen specifiek pakket meer via de Wereldschool voor lezen. Maar er moet wel
gelezen worden. In het pakket Nederlands worden meerdere leesboeken meegestuurd om de
oefeningen te onderhouden. Daarnaast wordt begrijpend lezen belangrijker. Als het technisch lezen
lukt, is het belangrijk de inhoud van een tekst te begrijpen. Daar heeft de Wereldschool een apart
lespakket voor.
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Handschriftontwikkeling
In het basisonderwijs, vanaf groep 3 en hoger, wordt het handschrift van het kind ontwikkeld. Gaat
het kind ook naar een school ter plaatse, dan bestaat de kans dat men daar een andere methode van
schrijven aanleert, bijv. door de kinderen eerst in blokschrift te laten schrijven.
Dit kan dus conflicteren met wat de Wereldschool beoogt. Geef in dat geval de voorkeur aan de
methode van de school ter plaatse. In groep 4 worden de hoofdletters aangeboden. In groep 5
gaat het om het verfijnen van het handschrift en meer tempo krijgen. Voor de bovenbouw heeft de
Wereldschool een pakket voor blind leren typen als extra mogelijkheid.
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Centrale eindtoets
Alle leerlingen in groep 8 in Nederland maken de verplichte Centrale Eindtoets op een vaste datum
in de maand april. Als Wereldschool hebben wij gekozen voor de eindtoets van ROUTE8. Deze toets
wordt digitaal afgenomen en duurt ongeveer 2 tot 3 uur. Ideaal voor onze leerlingen over de hele
wereld en de ouder ontvangt een goed en duidelijk advies richting voortgezet onderwijs. De leerling
maakt diverse onderdelen op de gebieden taal, rekenen en functioneren. De leerlingen in groep 8 bij
de Wereldschool die naast Nederlands ook rekenen en andere vakken volgen, maken deze toets in
april. Deze wordt gratis aangeboden en u als ouders krijgt daarover vanzelf bericht.
De leerlingen die enkel Nederlands volgen kunnen zelf kiezen of zij de toets willen maken. Voor deze
leerlingen is de toets pas na half mei beschikbaar. Ook hierover krijgt u als ouders vanzelf bericht.

Het schoolgemiddelde van onze leerlingen kunt u in onderstaande tabel aflezen.
5%14'54176''+0&61'65
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Remediërende ondersteuning
Het is uiteraard niet te hopen, maar het kan gebeuren dat uw kind problemen met leren ondervindt.
De oorzaken daarvan kunnen velerlei zijn en in meer of mindere mate ernstig. Is het een tijdelijke
inzinking, dan lost het probleem zichzelf op met wat extra stimulans. De docent ondersteunt hierin en
de Wereldschool heeft enkele speciale materialen in huis om kinderen specifiek te laten oefenen. Extra
hulp na een onvoldoende score is verwerkt in de pakketten Nederlands.
Mocht het leren lastig blijven, dan kan het raadzaam zijn uw kind nader te laten testen of onderzoeken.
Eventueel worden de lessen en methoden vervangen door remediërend materiaal. De docent en/of
onderwijskundige van de Wereldschool kan hiertoe een voorstel doen. Uiteraard kunt u ook zelf het
initiatief nemen. De Wereldschool biedt verschillende onderzoeksmogelijkheden, zowel op afstand,
via Skype of in Nederland. Ook een consult bij een leerlingbegeleider is mogelijk. Het onderzoek
resulteert in een onderzoeksverslag eventueel gekoppeld aan een schooladvies in combinatie met de
Wereldschool. Ook kan de begeleiding verzorgd worden door één van onze docenten die ervaring en
opleiding heeft binnen het speciaal onderwijs of voor het oplossen van leer- en gedragsproblemen.
Aan het testen of onderzoek en de inzet van specifieke begeleiding en/of materialen zijn extra kosten
verbonden. De Wereldschool kan u vrijblijvend een offerte toesturen.
Er kunnen ook vragen ontstaan rondom het gedrag, de motivatie of de sociaal-emotionele ontwikkeling
van uw kind. Bij deze vragen kan de Wereldschool ook helpen. Een gesprek met een orthopedagoog
of een onderzoek naar gedrag is te regelen. In ieder geval kunt u hoofdstuk 7 alvast lezen. Hierin wordt
ingegaan op sociaal-emotionele kenmerken van kinderen en op faalangst. Bovendien worden tips en
concrete opdrachten gegeven om deze ontwikkeling bij uw kind aandacht te geven.
Mocht u vragen hebben schroom niet contact met ons op te nemen.

41

42

H4. Het voortgezet onderwijs algemeen
In dit hoofdstuk vindt u extra informatie over het voortgezet onderwijs van de Wereldschool. Indien uw kind
ook lokaal naar school gaat of naar de internationale school, zal uw kind enkel Nederlands volgen via de
Wereldschool, of misschien een ander vak erbij als wiskunde of geschiedenis. Ook in deze situatie vindt u in dit
hoofdstuk handige uitleg of interessante mogelijkheden van het voortgezet onderwijs via de Wereldschool.

De vakken
De Wereldschool biedt in het voortgezet onderwijs vmbo-tl, havo en vwo en IB Nederlands aan. Bijna
alle vakken kunnen gevolgd worden tot aan het staatsexamen. Voor een overzicht kunt u de website
van de Wereldschool raadplegen. De Wereldschool maakt gebruik van gangbare lesmethoden die ook
op de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland worden gebruikt. Uw kind zal wellicht boeken
herkennen.
In het voortgezet onderwijs (VO) geeft de ouder in de regel geen les, maar bent u de coach van
de leerling. In grote lijnen betekent het coachen van uw kind dat u zich niet in de leerstof hoeft te
verdiepen, geen toetsen nakijkt en geen uitleg geeft. Wel betekent dit dat u als ouder de vorderingen
volgt, het kind stimuleert, waar nodig bijstuurt en samen de resultaten evalueert.
In het voorgezet onderwijs fungeert u dus als coach. Om te starten is het belangrijk dat u de genoemde
punten hieronder goed doorleest, maar ook bespreekt met uw zoon/dochter. Pak samen de doos uit,
bekijk de materialen, lees de handleiding en maak samen een rooster. Het kan zijn dat alleen het vak
Nederlands bij de Wereldschool wordt gevolgd, maar het kan ook zijn dat veel meer vakken worden
gevolgd. Alle vakken zijn op dezelfde manier opgebouwd.
Meer tips en adviezen rondom het coachen van uw kind, vindt u in hoofdstuk 5.

De handleiding voor het voor het voortgezet onderwijs bij fysiek pakket.
Als u samen het pakket al een beetje hebt bekeken, hebt u gezien dat er bij elk vak een map met een
handleiding hoort. In de map staat een stukje algemene uitleg, daarna een jaarplanner waarin uw kind
kan zien wat hij/zij elke week moet leren en maken. Vervolgens worden per week de lessen uitgewerkt
en extra instructies gegeven.
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Deze handleiding vervangt als het ware de docent die voor de klas staat. Als de aanwijzingen
nauwkeurig worden gevolgd, gaat uw zoon/dochter als vanzelf door de stof heen. Wij zijn ervan
overtuigd dat het hem/haar zal lukken, zoals zoveel andere leerlingen van de Wereldschool. In de
lessen wordt duidelijk aangegeven wanneer er iets moet worden gelezen, wanneer er iets moet
worden gemaakt en wanneer er een toets moet worden ingeleverd. Ook staat precies beschreven hoe
de toets het best kan worden voorbereid.

De instructie voor het voorgezet onderwijs bij het vak ‘Nederlands Online’
Gaat uw zoon/dochter het vak Nederlands Online volgen dan worden de instructies met behulp van
filmpjes en een planner gegeven. Bij dit vak staat alles in een elektronische leeromgeving klaar voor
uw zoon/dochter. Vanuit het leerlingvolgsysteem van de Wereldschool kan hij/zij doorklikken naar de
elektronische leeromgeving en alle lessen komen tevoorschijn.

De begeleidende docent(en)
Uw zoon/dochter wordt gekoppeld aan een of meerdere begeleidende docent(en) van de
Wereldschool. Elk vak heeft zijn eigen docent. De meeste zijn of waren werkzaam in het Nederlandse
voortgezet onderwijs en werken ook voor de Wereldschool. Enkelen van hen hebben in het verleden
zelf in het buitenland gewoond of wonen er momenteel, dus zij kunnen u met allerlei adviezen terzijde
staan.
Deze begeleiding vindt plaats binnen het leerlingvolgsysteem van de Wereldschool. Via uw e-mailadres
hebt u van de administratie van de Wereldschool de persoonlijke inloggegevens toegestuurd
gekregen. Met deze gegevens kan uw zoon/dochter inloggen in het leerlingvolgsysteem (LLVS) van
de Wereldschool. Zie voor de uitleg hoofdstuk 1.
Start samen het leerlingvolgsysteem van de Wereldschool via internet op. Nu kan worden ingelogd. Laat
uw zoon/dochter maar eens even rustig rondkijken en wijs hem/haar ook alvast op de berichtenbox.
En zoek de introductiebrief van de docent op.
Als alleen het vak Nederlands wordt gevolgd, dan staat er één inschrijving in de berichtenbox. Als er
meer vakken worden gevolgd, zijn dat er natuurlijk meer. Als er dingen onduidelijk zijn, laat uw zoon/
dochter dan hulp vragen aan de begeleidende docent. Als uw kind regelmatig iets over zichzelf vertelt,
ontstaat er meer persoonlijk contact.
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De mentor
Volgt uw zoon/dochter 3 vakken of meer via de Wereldschool, dan houdt een mentor de
schoolvorderingen in de gaten. Via het leerlingvolgsysteem wordt het kind gekoppeld aan de mentor.
De mentor maakt bij de start kennis met de leerling via Skype en onderhoudt daarna middels meerdere
momenten per schooljaar contact met de ouders over de schoolvorderingen van het kind. Ook bij
leerproblemen is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders. De ouders kunnen de mentor te allen
tijde benaderen met een (hulp)vraag. Bovendien biedt de mentor hulp bij het kiezen van een sector of
profiel met bijbehorend vakkenpakket.

De examencoördinator
In het examenjaar neemt de examencoördinator de rol van de mentor over. Ook houdt de examen
coördinator een oogje in het zeil bij leerlingen die een enkel vak in het examenjaar volgen.

Het lesrooster en de lesuren
Wanneer uw kind alleen Nederlands volgt, is regelmaat in de lessen belangrijk. Probeer 3 of 4 lessen
per week te plannen, zodat elke keer een stukje van een hoofdstuk afgerond wordt.
Bij meerdere vakken kunt u samen een rooster maken om de verschillende vakken over de week te
verdelen. Zorg ervoor dat alle vakken die uw kind via de Wereldschool volgt, opgenomen worden
in het rooster. Het is soms makkelijk eerst te beginnen met de meest voor de hand liggende vakken
(bijv. een taal of geschiedenis) of de vakken waarin uw kind goed is, en dan moeilijkere vakken voor
zich uit te schuiven. Maar bij sommige vakken, bijvoorbeeld natuur- en scheikunde komt veel meer
inzichtwerk te pas. Inzicht is iets waar je continue mee bezig moet zijn, het is iets dat langzaam moet
groeien. Het is dus zaak om juist deze vakken vanaf het begin regelmatig in te roosteren.
Het verschilt per vak hoeveel uur per week uw kind nodig heeft om de lessen te volgen. In de volgende
schema’s krijgt u een indicatie van het aantal uur per week per vak. Bovenop deze uren komt dan nog
wat leer- en maakwerk. Het ligt uiteraard aan het profiel en/of vakkenpakket dat uw kind heeft gekozen
hoeveel uur per week uw kind ongeveer nodig heeft.
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Het lesrooster zou er dan ongeveer zo kunnen uitzien als hieronder staat. In dit rooster zijn alle vakken
opgenomen. Een eigengemaakt rooster met de vakken die uw kind volgt, is ook goed. Let er wel op
dat niet twee vreemde talen achter elkaar gedaan worden en bewaar vakken die uw zoon/dochter
minder leuk vindt niet tot het einde van de dag. Eventueel kunt u het rooster overleggen met de
mentor. In de bovenbouw kunt u samen een soortgelijk rooster opstellen al naar gelang de vakken
van het te volgen profiel.

LESROOSTER ONDERBOUW HAVO/VWO
Uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

1 ste

Frans

Engels

Frans

Nederlands

Vrijdag
Frans

2 de

Wiskunde

Wiskunde

Aardrijkskunde

Wiskunde

Wiskunde

3 de

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Aardrijkskunde

Biologie

4 de

Engels

Geschiedenis

Biologie

Engels

Geschiedenis

5 de

Tekenen

Natuur/scheikunde

Duits

Economie

Duits

6 de

Economie

Leerwerk en maakwerk

Tekenen

Leerwerk en maakwerk

Verkeer

7 de

Leerwerk en maakwerk (dat nog niet klaar is)

LESROOSTER VMBO
Uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

1 ste

Frans

Engels

Frans

Nederlands

Vrijdag
Frans

2 de

Wiskunde

Wiskunde

Aardrijkskunde

Wiskunde

Maatschappijleer

3 de

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Aardrijkskunde

Economie

4 de

Engels

Geschiedenis

Biologie

Engels

Biologie

5 de

Natuur/scheikunde

Economie

Duits

Natuur/scheikunde

Tekenen

6 de

Aardrijkskunde

Tekenen

Leerwerk en maakwerk

Leerwerk en maakwerk

Vrij

47

Toetsen bij fysiek pakket
Regelmatig moeten toetsen ingestuurd worden. In de jaarplanner van elk vak is donker-gekleurd
aangegeven wat er ingestuurd moet worden. Deze zijn tevens terug te vinden in de voortgang in
het leerlingvolgsysteem. Deze toetsen zijn belangrijk, want ze geven een indicatie of de leerstof is
begrepen en voldoende beheerst wordt.
Bij het pakket is een toetsen usb van de Wereldschool bijgevoegd. Op deze usb-stick staan digitale
invuldocumenten zodat uw zoon/dochter de toetsen gemakkelijk kan invullen. De digitale versie van
de toets kan gemakkelijk worden opgestuurd naar de docent via het leerlingvolgsysteem (LLVS). Op
deze manier ontvangt de docent de toets direct en kan hij/zij de toets dus ook snel nakijken en snel
reageren. De Wereldschool docent kijkt de toets na en geeft feedback binnen 5 werkdagen.
Als uw zoon/dochter een toets gaat maken, begint hij/zij met het invullen van de eigen naam, de
naam van de docent, het vak, het leerjaar en het hoofdstuk dat wordt gemaakt. Daarna begint hij
met het beantwoorden van de vragen. Aan het einde van de toets kan hij/zij eventuele vragen en/
of opmerkingen toevoegen. Hij/zij slaat de toets op de harde schijf van de computer op. Nu gaat hij/
zij inloggen in het LLVS. Hij/zij schrijft een mailtje aan de docent, voegt de toets als een bijlage toe
en verstuurt de mail door op ‘verzenden’ te klikken. De docent kijkt de toets na en stuurt deze met
opmerkingen terug. Wijs uw zoon/dochter erop om deze opmerkingen goed door te lezen en niet
alleen naar het cijfer te kijken. Als wordt begrepen wat fout is gedaan, kan daar bij de volgende toets
rekening mee worden gehouden.
De gemiddelde tijd die voor elke toets staat is 60 minuten. De docenten hebben wel graag dat de hele
toets wordt gemaakt. Dus als er iets meer tijd nodig is, dan mag dat. In dat geval wel graag bovenaan
de toets de tijd invullen die aan een toets is gewerkt.
Let er bij het maken van de toetsen op dat de leerboeken gesloten blijven anders geeft het behaalde
cijfer een vertekend beeld.

Opsturen van toetsen op papier
Alle toetsen van een vak zijn ook in een papieren versie beschikbaar. Deze staan als een bestand op
de toetsen usb. U kunt deze zelf uitprinten. De ingevulde toetsen op papier kunnen per post worden
toegestuurd naar het kantoor van de Wereldschool. Wij sturen de toets door naar de docent. Het duurt
dan wel iets langer voordat er een reactie terug komt! Een geschreven toets kan ook worden gescand
en via het LLVS worden opgestuurd.
48

Toetsen Online
Volgt uw zoon/dochter het online pakket dan komen de toetsen en inleveropdrachten gedurende
de lessen vanzelf aan bod. Deze worden in de meeste gevallen online afgenomen en automatisch
klaargezet voor de docent.   De docent kan de ingevulde opdracht of toets rechtstreeks in de
elektronische leeromgeving bekijken en beoordelen. Via een berichtje in het llvs ontvangt uw kind
aansluitend feedback op de toetsen en opdrachten en hoort hij/zij het cijfer. Het behaalde resultaat
noteert de docent in het llvs bij de voortgang. Bij de voortgang kunt u zien hoe uw kind ervoor staat,
wat is ingeleverd en wat nog ingeleverd moet worden.

ROUTE VO
Scholen hebben vanaf schooljaar 2014-2015 de plicht in de onderbouw van het vmbo, havo en het
vwo een leerlingvolgsysteem te gebruiken om systematisch de vorderingen van een leerling te volgen.
Het helpt scholen systematisch en doelgericht te werken aan het verbeteren van leerprestaties. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat gerichte doelen tot betere prestaties leiden.
Om de vorderingen van onze Wereldschool-leerlingen zo goed mogelijk in kaart te brengen, gebruiken
wij uiteraard ons eigen leerlingvolgsysteem. Daarnaast vragen wij onze leerlingen in de maanden mei/
juni in klas 1 en 2 een methode onafhankelijke toets via ROUTE VO te maken.
ROUTE VO toetst op digitale wijze, binnen twee klokuren, de vaardigheden spelling, woordenschat,
begrijpend lezen, rekenen en Engels. Per onderdeel wordt de vooruitgang van de leerling door de
jaren heen zichtbaar. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen de juiste plek binnen het voortgezet
onderwijs te bieden. En het geeft u als ouder ook inzicht in de ontwikkeling van uw kind ten opzichte
van Nederlandse leeftijdgenoten.
De leerlingen in klas 1 en 2 ontvangen in mei vanzelf bericht met een uitnodiging voor de toets.
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Profielen en sectoren
Aan het eind van klas 3, bij de aanmelding voor klas 4, moet een sector (vmbo) of een profiel (havo/
vwo) worden gekozen. Een sector/profiel is een combinatie van vakken die bij elkaar horen binnen
een bepaald gebied.   Voor sommige vervolgopleidingen is een bepaalde sector of een bepaald
profiel nodig. Bij het kiezen van een sector of profiel is het dus handig alvast een idee te hebben
van de vervolgopleiding die uw zoon/dochter wil gaan doen. In klas 3 kunnen de leerlingen van de
Wereldschool het vak ‘profielkeuze’ of ´sectorkeuze´ volgen. Dit vak geeft uitleg over de verschillende
profielen en sectoren en vervolgstudies die kunnen worden gevolgd. Ook geeft het vak toegang tot
een handige website, waarop hij/zij testen kan maken die hem/haar zullen helpen bij het maken van
een keuze. U kunt dit vak bestellen via de website van de Wereldschool.
Hieronder volgt al iets meer uitleg over de sectoren en profielen. Hebt u meer hulp of advies nodig
over het juiste profiel en/of de vakken die uw kind wil gaan volgen, neem gerust contact op met de
Wereldschool. We kijken samen met u of alles bij elkaar past en of dit klopt voor het eindexamen.

Vmbo
In het vmbo zijn vier verschillende sectoren, namelijk: Economie, Landbouw, Techniek en Zorg en
Welzijn. Er is een gemeenschappelijk deel met vakken die alle leerlingen volgen, een sectordeel en een
vrij deel. De verschillende vakken staan hieronder in de tabel.
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hier zijn er vakken
die alle leerlingen
volgen, specifieke profielvakken en een keuzevak. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden bij
de Wereldschool:
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Het staatsexamen
De vakken die leerlingen via de Wereldschool volgen, kunnen worden afgesloten met een staatsexamen.
De Wereldschool begeleidt de leerling tot het moment dat dit staatsexamen plaatsvindt. U meldt uw
kind bij de Wereldschool aan voor de vakken in het examenjaar. Uw kind gaat aan de slag met de
lessen en de materialen en ontvangt daarbij begeleiding van een vakdocent.
Het staatsexamen wordt georganiseerd en afgenomen door de Dienst Uitvoering Onderwijs kortweg
DUO genoemd. Het staatsexamen bestaat uit twee onderdelen: het Centraal Schriftelijk Examen
en het College-examen. U moet uw kind zelf aanmelden voor dit staatsexamen bij de DUO. Aan
het staatsexamen zijn kosten verbonden, die de ouders zelf moeten voldoen. Het opsturen van
werkstukken, literatuurlijsten en andere zaken die de DUO verlangt, zal de leerling ook zelf moeten
verzorgen.
Meer informatie kunt u vinden op www.duo.nl en op www.wereldschool.nl.

International Baccalaureate
De Wereldschool biedt in de bovenbouw ook het IB-programma voor het vak Nederlands aan. Na de
vierde klas van het vwo is het voor leerlingen die op een internationale school zitten vaak mogelijk om
als self-taught student het IB-programma Nederlands op A-level te volgen. De internationale school
geeft hiervoor toestemming, waarna de Wereldschool het lesmateriaal levert en voor begeleiding tot
aan het examen zorgt. Dit is een tweejarig programma. Het programma is qua zwaarte en tijdsbelasting
vergelijkbaar met 5 en 6 vwo Nederlands. Het IB wordt wereldwijd door de meeste universiteiten als
toelatingsnorm geaccepteerd.
In de afgelopen jaren was het slagingspercentage van IB leerlingen steeds 100%.

NB: Om Nederlands op IB-niveau te mogen volgen dient uw kind dus Nederlands t/m vwo 4 (of vergelijkbaar niveau) te
hebben afgerond, bij voorkeur via de Wereldschool. De Wereldschool biedt in plaats van vwo 4 ook een Pre-IB jaar aan.

52

Terugkeer
Wanneer uw kind de leeftijd heeft voor het voortgezet onderwijs en u komt terug naar Nederland, kan
het vinden van een goede school met het juiste vakkenpakket een lastige opgave zijn. Soms komen
de gevolgde vakken niet overeen met het Nederlandse systeem, of heeft uw kind hiaten in de lesstof.
Het advies van de Wereldschool is in ieder geval het Nederlands goed bij te houden. De meeste
vervolgopleidingen vragen minimaal een niveau van klas 4 havo/vwo. Daarnaast kan de Wereldschool
u  begeleiden bij de terugkeer. Hierbij moet u denken aan extra niveautesten om de vaardigheden van
uw kind in beeld te brengen. Maar de Wereldschool helpt ook bij het zoeken van een passende school,
het analyseren van vakkenpakketten en kan nog extra vakken aanbieden om de aansluiting voor te
bereiden. Neem gerust contact op over de mogelijkheden en prijzen.
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H5. Het coachen van uw kind in het
voortgezet onderwijs
Zoals u in H4 hebt kunnen lezen, geeft u in het voortgezet onderwijs als ouder geen les aan uw kind
maar fungeert u als coach. Dit is wezenlijk niet anders dan wanneer uw kind in Nederland naar het
voortgezet onderwijs gaat. Ook dan helpt u met huiswerk en motiveert u uw kind goede cijfers te
halen. Het verschil is dat bij de lessen van de Wereldschool alles thuis gedaan wordt en dit vraagt iets
meer van u als ouder op het gebied van plannen en coachen. Zeker als uw kind Nederlands volgt naast
de internationale school. De schooltijden en lessen van deze school vragen erg veel, leert de ervaring
en dan is het niet makkelijk om de Nederlandse lessen vol te houden. Onze docent, maar zeker ook uw
coachende rol, helpen om deze toch succesvol af te ronden en te streven naar een minimaal niveau
voor een opleiding of studie in Nederland. De Wereldschool geeft in dit hoofdstuk handvatten voor
het coachen.

Doel
Als coach hoeft u zich niet inhoudelijk in de leerstof te verdiepen. Daarvoor heeft uw kind de
handleiding en de begeleiding van onze vakdocent. Wel betekent het dat u als ouder de vorderingen
volgt, uw kind stimuleert, waar nodig bijstuurt en samen de resultaten evalueert. Het doel hiervan is
tweeledig:

•

•

uw kind weet dat u als ouder betrokken bent bij het onderwijs, maar ook dat hij/zij
gecontroleerd wordt;  
uw kind voelt zich gesteund en gestimuleerd door u, kan problemen met u delen en kan
desgewenst aan u vragen contact met de docent(en) of de mentor op te nemen als er structurele
problemen ontstaan.

De eerste les
Blader samen door de lesboeken, zonder er al direct echt in te gaan lezen. Bespreek met uw kind  hoe
een methode is opgebouwd, bijvoorbeeld uit een theorieboek en een werkboek, welke cd’s, cd-roms
of web-applicaties daar bij horen, enz.
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Log samen in het leerlingvolgsysteem in. Dat is sowieso leuk, want de introductiebrieven inclusief foto’s
van de docenten staan al klaar bij de inschrijvingen. Het is handig de inlognaam en het wachtwoord
voor- of achterin een agenda te noteren. Bespreek ook direct daarbij de werking van een agenda. Wat
schrijf je op, wat plan je, wat houd je bij?
Volgt uw kind Nederlands online, klik dan vanuit het llvs door naar Its Learning en maak samen de
eerste les. Kijk samen in de planner hoe de lessen zijn gepland. En klik een les aan om te zien hoe dit
beschreven is. Kijk ook naar een instructiefilmpje.
Volgt uw kind een fysiek pakket, pak dan de handleiding en maak de eerste les. Bespreek de
pictogrammen (zie hieronder) en de afkortingen. Bespreek ook het switchen tussen handleiding en
lesboek of werkboek en weer terug naar de handleiding. Vertel dat de handleiding niet alleen helpt
bij de volgorde van opdrachten, maar ook extra uitleg geeft bij bepaalde onderdelen. Lees deze goed
door!
2+%61)4#//'0*#0&.'+&+0)9'4'.&5%*11.
EQORWVGT

QRFTCEJVQRFGEQORWVGT

GPXGNQR

VQGVUGPGPYGTMKPUVWTGPPCCTFQEGPV

XKPMLG 

YGTMQRFTCEJVGPPCMKLMGP

WKVTQGRVGMGP

NGVQRDGNCPITKLMDGNCPITKLMGQROGTMKPI

RTCCVDCNNQP

URTGGMQRFTCEJVOQPFGNKPIGQRFTCEJV

RGPPGVLG

 UEJTKLH QRFTCEJVOCMGPKPUEJTKHVQHYGTMDQGM

DQGM 

NGGUQRFTCEJVNGGTNKPIGPDQGMGTDKLPGOGP

MQRVGNGHQQP

NWKUVGTQRFTCEJV

K

CEJVGTITQPFKPHQTOCVKG



JGTUGPVLGU

NGTGP

UEJTQGXGPFTCCKGTUNGWVGNFQGQRFTCEJV FGPMCCPRTQGHLGQHGGPRTCEVKEWO

De volgende lessen
Wij raden u aan eens per week per vak te bespreken hoe de week is verlopen. Onderdelen die in het
gesprek aan bod kunnen komen zijn:
• de voortgang
• de resultaten
• problemen
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: Bekijk de jaarplanner of planner. Is er achterstand ontstaan of juist voorsprong?
: Wat zijn de cijfers van de ingestuurde toetsen?
: Wat lukt niet of gaat moeilijk?

• contact		
• motivatie

: Hoe is het contact met de docent? Wat antwoordt hij of zij?
: Is het nog leuk om te doen? Wat vind je het leukste, makkelijkste,
  lastigste onderdeel?
• bij meer vakken : Houden deze ongeveer gelijke tred? Ofwel gaat het ene vak niet veel
  sneller  dan het andere?
Maakt u ook zelf eens een les van een bepaald vak. Dan ervaart u hoe uw kind dit doorloopt. Kies eens
een vak waarvan u zelf ook niet veel meer weet.  Ook het samen maken van opdrachten is een goede
motiverende bezigheid. Betrokkenheid bij uw kind en de vakinhoud motiveert. Of laat uw kind eens
iets vertellen of presenteren over zijn schoolwerk. Toon interesse zonder te dwingend over te komen.

De begeleidende docent
De docenten van de Wereldschool hebben de taak ingestuurd huiswerk te corrigeren en vragen van
leerlingen of ouders te beantwoorden, voor zover het hun schoolvak betreft. Ook wordt van de docent
verwacht dat hij/zij bemoedigende opmerkingen maakt en als het onverhoopt niet goed gaat, dit ook
laat weten.
Begrijpt uw kind iets niet en wil hij of zij de docent iets vragen, help uw kind dan eventueel met het
concreet maken van die vraag. Dus niet: “Ik begrijp niet waarom ik een onvoldoende heb,” want daar
kan een docent weinig mee. Het formuleren van een vraag kan vaak al verhelderend werken.
In principe communiceert het kind rechtstreeks met de vakdocent(en). Het is echter niet verboden dat
u als ouder ook met de docent contact opneemt via het LLVS. Wel raadt de Wereldschool aan dit in
overleg met uw kind te doen en niet de indruk te wekken iets achter zijn of haar rug om te overleggen.
De figuur hieronder illustreert hoe de Wereldschool de begeleiding voor zich ziet.
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Toetsen
Op een gegeven moment is het zo ver. De eerste toets moeten worden gemaakt en ingestuurd.
Bij het online pakket komen de toetsen vanzelf aan bod en volgt u de door de computer gegeven
aanwijzingen. Bij het fysieke pakket kunt u dit zien in de jaarplanner die voor ieder vak voorin de
handleiding zit. Wijs uw kind op de toetsen usb van de Wereldschool. Via deze usb kan uw kind de
toets eenvoudig invullen en opsturen. Bespreek dat het gebruik van de boeken bij een toets niet
toegestaan is en waarom.
U kunt er ook voor kiezen het maken van de toetsen de eerste keren zelf te regelen met uw kind. Houd
de toetsen usb apart en zet de goede toets klaar als uw kind zover is. Zorg er dan voor dat er geen
lesboeken bij de hand zijn. Controleer of alles ingevuld is. Laat uw kind nog eens zijn antwoorden
controleren. Bekijk of alles leesbaar is. Daarna insturen maar!
Zodra de docent de toets heeft gecorrigeerd en de behaalde resultaten in het LLVS staan, bekijkt u die
dan samen met uw kind. Ga niet mopperen als het een onvoldoende is, maar kijk of het commentaar
van de docent aanwijzingen bevat voor wat er fout is gegaan en wat er eventueel opnieuw bestudeerd
moet worden. Leg er de nadruk op dat het verstandig is dit te doen.

Voortgang
De vorderingen, zowel de studieresultaten als het tempo, zijn een gedeelde verantwoordelijkheid
van de leerling, de ouders en de Wereldschool. De Wereldschool verzorgt elke maand een
voortgangsrapportage aan de ouders. Deze geeft houvast bij de vorderingen van uw kind. Ook de
mentor heeft bepaalde taken die passen bij de voortgangsbewaking. De mentor zal meerdere keren
per schooljaar contact opnemen met de ouder.
Docenten weten uit zichzelf niet waarom er tijdelijke vertragingen ontstaan. Daarom is het van groot
belang dat u als ouder ook zelf de vorderingen in de gaten houdt. U weet namelijk of een vertraging
legitiem is,  door bijvoorbeeld een vakantie of door ziekte en dergelijke, of dat uw kind werkelijk geen
of te weinig aandacht aan zijn werk besteedt.  Overleg dit ook met de docent/mentor of met het
kantoor van de Wereldschool.
Blijkt dat het om welke reden ook niet haalbaar is in het normale tempo te studeren, dan heeft het geen
zin uw kind blijvend tegen een achterstand aan te laten kijken. Bekijk dan samen wat wel haalbaar is,
overleg hierover desgewenst met de docent of de mentor en maak een nieuwe jaarplanning.
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In het standaardtempo is een leerling gemiddeld 32-36 weken bezig, waardoor er sowieso al meerdere
weken over blijven. Mocht dat niet genoeg zijn om de achterstand in te halen, dan liever een leerling
die gemotiveerd studeert en een achterstand heeft, dan een leerling die zich zo onder druk voelt staan
dat de motivatie verdwijnt en het werk wordt afgeraffeld.

Rapport
Twee keer per jaar wordt via het LLVS een rapport uitgegeven. Per vak wordt een cijfer vrijgegeven na
5 afgeronde maanden en na 10 afgeronde maanden. Het kan zo zijn dat voor een vak het tussen- of
eindrapport eerder wordt vrijgegeven dan voor een ander vak. Alle vakken verschijnen uiteindelijk wel
op hetzelfde rapport.
Wij bevelen aan dit rapport met uw kind te bespreken. Beloon het voor goede resultaten en maak
afspraken over het vak dat onvoldoende is. Spreek bijvoorbeeld af samen door te nemen wat voor dat
vak die week gedaan moet worden. Lees samen het commentaar van de docent, en dergelijke. Als u
betrokkenheid toont (zonder dat u zich in de vakinhoud hoeft te verdiepen), stimuleert dit uw kind
om zijn best te doen.

Tot slot
In deze handreiking voor de ouders hebben we ons moeten beperken tot algemene richtlijnen,
gebaseerd op een dwarsdoorsnede van de middelbare scholier. Geen kind is hetzelfde, geen situatie is
hetzelfde en - last but not least - geen ouder is hetzelfde. Wij hebben daarom getracht de contouren
te schetsen van hoe een kind dat afstandsonderwijs volgt, door zijn ouder(s) gecoacht kan worden.
Veel hangt af van de tijd en aandacht die u eraan besteedt en de balans die u ongetwijfeld zult moeten
vinden tussen de vrijheid die de gemiddelde puber zich wenst en de steun en sturing die hij of zij
nodig heeft. In hoofdstuk 7 kunt u al iets extra’s lezen rondom de ontwikkelingen en kenmerken van
kinderen in de puberleeftijd.
Uiteraard kunt u altijd de Wereldschool om advies vragen, maar in alle bescheidenheid zeggen we er
wel bij dat de pedagogiek van de puberteit omvattender is dan wij kunnen beheersen. Echter, door de
jaren heen en dankzij de persoonlijke relatie met vele ouders, kunnen wij, docenten en onderwijskundig
medewerkers van de Wereldschool, wel putten uit ervaringen die we graag met u delen.
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H6. Méértaligheid matters
Kinderen komen vanaf hun geboorte in aanraking met de taal van hun ouders, de taal in de sociale
omgeving en de taal op school. De eerste jaren van een kind zijn cruciaal voor de taalontwikkeling. Voor
kinderen die met hun ouders in het buitenland (gaan) wonen, geldt echter, dat zij, maar eigenlijk het hele
gezin te maken hebben met meerdere talen. Alles om uw kind heen gebeurt in een andere taal: op school,
op straat, met buitenspelen, in de winkel, op de sportclub. En het kan zelfs zijn dat de omgeving twee andere
talen spreekt, bijvoorbeeld Engels en de bevolkingstaal. Het valt niet mee om in deze situatie het Nederlands
consequent vol te houden. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de moeilijkheden, maar vooral de mogelijkheden
van het omgaan met meerdere talen worden belicht. U zult lezen dat meertaligheid bij uw kind veel positieve
aspecten met zich meebrengt.

Wat is meertaligheid?
Over meertaligheid zijn al heel wat boeken en artikelen geschreven en veel lezingen gehouden. Maar
wat is nu eigenlijk meertaligheid?
Met meertaligheid wordt meestal bedoeld dat iemand zich in verschillende situaties vloeiend van
meer dan één taal kan bedienen.
Vloeiend? Wat houdt vloeiend dan in? Moet je kennis van deze talen hetzelfde zijn?
Nee dat hoeft niet, want je kennis van een taal wordt bepaald door hoe, waar en met wie je deze
taal gebruikt. En dus is het vanzelfsprekend dat als je tweetalig bent, je kennis van die twee talen niet
precies hetzelfde is, vooral niet als het om de woordenschat gaat. Net zoals de woordenschat van twee
eentaligen nooit gelijk zal zijn.
De voordelen van meertaligheid worden de laatste jaren steeds duidelijker. Ook in Nederland neemt
het aantal scholen toe waarop les gegeven wordt in twee talen. Meertaligheid wordt steeds meer
gezien als een oplossing, niet als een probleem!
We willen niet uitgaan van belemmeringen, maar vooral van de positieve aspecten.

61

Ouders zijn soms bang dat:
Een meertalig kind later spreekt dan een eentalig kind.
Taalverwerving bij een meertalig kind kan soms iets anders verlopen dan normaal. Een meertalig kind
kan bijvoorbeeld iets later beginnen te praten, omdat het op een natuurlijke manier in aanraking komt
met meerdere talen, en dus met veel meer woorden en grammaticale structuren te maken krijgt.
Weet dat kinderen vaak eerst een “stille periode” kennen wanneer ze een nieuwe taal leren. In deze
periode spreken ze de taal (nog) niet. Deze periode kan soms wel zes maanden duren, maar is meestal
korter. Uw kind leert in deze periode de taal beter begrijpen, zelfs wanneer hij/zij de taal niet spreekt.
Sommige kinderen beginnen pas hardop te praten in een nieuwe taal, wanneer ze perfecte volzinnen
kunnen maken. Belangrijk is, dat u zelf consequent één taal spreekt tegen uw kind en geduldig blijft.
Rond de leeftijd van vier jaar zal deze achterstand veelal zijn goedgemaakt.
Het kind de talen door elkaar haalt.
Dit is een volkomen normale fase in het meertalige ontwikkelingsproces. In het begin kan uw kind
soms de woorden van verschillende talen in een zin door elkaar husselen, maar dit gaat vanzelf over.
Het kind is met de talen aan het experimenteren. Nadrukkelijk verbeteren is niet nodig. Geef wel het
goede voorbeeld en hussel zelf de talen niet door elkaar. Of laat uw kind oefenen in een klein groepje,
dit voelt veiliger en zal helpen de taal verder te ontwikkelen.
Meertaligheid is dus zeker niet ongunstig voor de taalontwikkeling van een kind. Jonge meertalige
kinderen kunnen de verschillende talen over het algemeen goed uit elkaar houden. Een kind leert een
andere taal makkelijker als het al een taal goed spreekt. Het is zelfs belangrijk om vroeg te beginnen
met het aanleren van een tweede taal, want een kind kan een tweede taal heel goed en accentloos
leren spreken tot rond het zestiende jaar. Het is in ieder geval van belang dat beide talen voldoende
aan bod komen en dat het kind de motivatie heeft de andere taal te leren.
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Positieve aspecten van meertaligheid
Hiermee komen we op een aantal positieve aspecten van meertaligheid:
•
•
•
•
•
•

•
•

Kinderen die tweetalig zijn opgevoed, leren gemakkelijker een derde vreemde taal;
Tweetaligen zijn vaak flexibeler en creatiever in hun manier van denken dan eentaligen;
Tweetalige kinderen zijn door het voortdurend afwisselen van twee talen goed geoefend in het
onderdrukken van onnodige informatie;
Kinderen die meertalig zijn opgevoed, leggen een grotere rekencapaciteit aan de dag;
Kinderen die meerdere talen beheersen, hebben extra verbindingen in het brein, waardoor ze een
kortere nadenktijd nodig hebben bij complexe taken;
Hersenonderzoek toont bovendien aan dat meertaligen gemiddeld genomen een beter geheugen
hebben dan ééntaligen. Een voorwaarde is wel, dat er een duidelijke scheiding is tussen personen
en situaties waarin de beide talen gesproken worden;
En niet te vergeten het sociale aspect: kent uw kind andere talen, dan bevordert dit de interculturele
contacten en het begrip voor de ander;
Het is prettig om gemakkelijk te kunnen communiceren in andere landen en de toenemende
globalisering roept om meertalige mensen.

Tips voor het onderhouden van de Nederlandse taal
Hoe zorgt u er nu voor dat het Nederlands van uw kind op peil blijft, als u in het buitenland woont.
Realiseer u dat alles om uw kind heen in een andere taal is. U bent dus belangrijk in het onderhouden
van het Nederlands.
Hier volgen een paar tips:
•

Kinderen in het buitenland zullen het Nederlands beter onthouden door deze taal te spreken met andere
Nederlandse kinderen in hun omgeving. Dit is belangrijker dan alleen maar Nederlands spreken met hun
ouder(s). Dus het is verstandig zo vaak mogelijk af te spreken met andere Nederlands sprekende kinderen
uit de buurt.

•

Lees uw kind regelmatig voor. Dit is minstens zo belangrijk als thuis Nederlands blijven praten! Laat uw kind
verder naar Nederlandse dvd’s of televisie kijken, speel met jonge kinderen gezelschapsspelletjes zoals
Memory, Lotto, Domino. Door te benoemen, te omschrijven en te (laten) raden wat er op het plaatje staat,
breidt een kind zijn/haar woordenschat uit.
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•

Waar liggen de interesses van uw kind? Prikkel hun fantasie! Houdt hij/zij van paarden?
Laat het naar aanleiding van een Nederlands verhaal over paarden of een Nederlandse film dingen 		
naspelen, nabouwen en uitleggen, een verhaal schrijven of bijvoorbeeld via Skype erover praten.

•

Laat uw kind Nederlandse boeken lezen. Taal in boeken is anders dan gesproken taal en door te lezen
leert uw kind meer woorden en komt hij/zij impliciet in aanraking met zinsbouw en spelling.

•

Ga op vakantie naar Nederland of vraag bezoek uit Nederland bij jullie te logeren.
Dit vult hiaten in de Nederlandse taal snel op!

•

Laat uw kind naar Nederlandse liedjes luisteren of zing zelf voor ze.

•

Begrijpt uw kind iets niet, probeer dan hetzelfde op een andere manier te zeggen.
Maakt uw kind fouten in de zinsbouw of de grammatica, geef dan geen expliciete correcties,
maar herhaal de zin in goed Nederlands. Niet teveel tijd aan grammatica besteden en spreek rustig.

•

Blijf uw moedertaal consequent spreken tegen uw kind! Dit is de basis voor een goede taalontwikkeling
in een andere taal. Een goede kennis van de moedertaal (ook al is dit dialect) heeft een gunstige invloed
op een tweede taal! U bent een rolmodel voor uw kinderen als het gaat om het leren van een (tweede)
taal. Laat hen zien dat u ervan overtuigd bent dat het heel goed is om een (tweede) taal te leren en dat u
niet bang bent om fouten te maken tijdens het leerproces.

•

Thuis consequent Nederlands blijven praten kan heel moeilijk zijn.
Spreek eventueel vaste tijden af waarop Nederlands wordt gesproken.
Op andere tijden mag uw kind zelf kiezen welke taal hij of zij spreekt.

•

En blijf uiteraard Nederlands volgen via de Wereldschool. Naast het spreken en de woordenschat zijn
er nog meer vaardigheden in het Nederlands die van belang zijn. Deze leert een kind niet vanzelf door
Nederlands te blijven praten. Denk hierbij aan spelling- en grammaticaregels.
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Tot slot
Tot slot is het raadzaam, als uw kind in het buitenland naar school gaat, hem of haar van te voren iets
van de plaatselijke taal mee te geven. Het gaat dan om eenvoudige communicatieve zinnen. Het doel
daarvan is dat het kind zich de eerste dagen wat kan redden en contacten kan maken. De Wereldschool
heeft voor Engels, Duits, Frans en Spaans een voorbereidend taalprogramma voor kinderen of kan via
een taleninstituut een taalcursus regelen. Voor internationale scholen geldt vaak een toelatingstest op
het gebied van de taal. Dan is een voorbereidende taalcursus een must!
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H7. Achtergrondinformatie sociaalemotionele ontwikkeling
De cognitieve ontwikkeling van uw kind is een belangrijk aspect wanneer u uw kind zelf les gaat geven of gaat
coachen bij huiswerk. In het basisonderwijs krijgt u als ouder een andere rol en u zult zich verantwoordelijk
voelen voor het juist aanleren van reken-, taal- en leesvaardigheden. In het voortgezet onderwijs zal coachen
en motiveren de meeste aandacht krijgen en hebt u niet altijd meer grip op de inhoud van de vakken, en hebt
u er ook minder zicht op of uw kind wel alles volgt en netjes zijn huiswerk maakt.
Daarnaast is er een zeer belangrijk deel van de ontwikkeling van uw kind dat de basis vormt om tot leren te
komen en evenveel of misschien wel meer aandacht nodig heeft: de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is
belangrijk aandacht te geven aan deze ontwikkeling, want ze komt tot uiting in het gedrag van uw kind, zijn
of haar gevoelens, maar ook op school en in het dagelijkse leven moet uw kind zich prettig voelen en kunnen
omgaan met anderen.
Dit hoofdstuk geeft extra informatie over deze sociaal-emotionele ontwikkeling. Er komen kenmerken van
kinderen in een bepaalde leeftijd aan de orde, het geeft uitleg over veel voorkomende termen, en beschrijft
enkele tips en opdrachten. Daarnaast wordt het onderdeel ‘faalangst en onzekerheid’ dieper belicht in dit
hoofdstuk. Tijdens het lesgeven of coachen kunt u dit herkennen bij uw kind en kan inzicht daarin extra
houvast geven. Sommige zaken zullen u bekend voorkomen, of weet u wellicht zelf als ouder al, maar soms
helpt het, dit overzichtelijk op een rij te lezen. Doe er uw voordeel mee!

Aspecten en dimensies
Indien uw kind ook een plaatselijke school bezoekt, wordt daar aandacht besteed aan sociaalemotionele aspecten. Dit zal bijvoorbeeld tot uiting komen in het buiten spelen, de werkhouding,
samenwerken, contacten met andere leerlingen, inzicht in eigen kunnen en omgaan met ruzies.
Daarnaast blijft het belangrijk om ook zelf oog te hebben voor de ontwikkeling van uw kind.
Het doel van een goede ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied is dat een kind opgroeit tot een
persoon met een eigen identiteit, autonoom (=zelfstandig) kan handelen en sociaal competent ofwel
sociaal vaardig is. Hierbij speelt een aantal aspecten een belangrijke rol. In het schema op de volgende
pagina ziet u links en rechts de doelen staan. In het midden van boven naar beneden zijn de aspecten
weergegeven, die van invloed zijn. Het schema laat tevens zien dat deze onderling samenhangen.
(bron: sociaalemotioneel.slo.nl).
67

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

zelfvertrouwen
zelfbeeld
zelfbewuste houding
weerbaarheid

gevoelens

inlevingsvermogen

identiteit / autonomie

sociale competentie

waarden en normen

conflicten

relaties en seksualiteit
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De aspecten en de doelen zijn onderverdeeld in drie dimensies, die elk de nodige aandacht verdienen
en waarop lessen en activiteiten rondom sociaal-emotionele ontwikkeling gebaseerd zijn.
•
•
•

zelfvertrouwen:
bevorderen van zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid, zelfbeeld en zelfbewuste houding.
gevoelens, wensen en opvattingen:
leren omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen van jezelf en anderen.
sociale vaardigheden en relaties:
ontwikkelen van sociale vaardigheden en relaties als samenwerken, omgaan met conflicten,
vriendschap.

Hieronder wordt van elke dimensie het belang aangegeven met daarbij een aantal suggesties op
welke wijze je als ouder hier aandacht aan kunt besteden of deze ontwikkeling kunt stimuleren.
Uitgebreidere voorbeelden van activiteiten met betrekking tot sociale-emotionele ontwikkeling vindt
u in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.

Zelfvertrouwen
Belang:
Zelfvertrouwen maakt kinderen weerbaar en minder afhankelijk van het oordeel van anderen. Het
geeft ze de moed voor hun eigen mening uit te komen, initiatief te tonen en aan nieuwe dingen te
beginnen. Zelfvertrouwen is niet alleen belangrijk uit het oogpunt van het welzijn van kinderen, ook
schoolprestaties worden er gunstig door beïnvloed.
Stimuleren:
• Probeer elk kind te laten ervaren: ik hoor erbij, ik tel ook mee.
• Geef kinderen de kans zowel hun sterke als zwakke punten te ontdekken op allerlei gebied.
• Leer kinderen de positieve kanten van zichzelf te zien en moedig ze aan die ook onder
woorden te brengen.
• Beloon en stimuleer goed gedrag op allerlei manieren: zeggen dat het kind iets goed doet,
een aai over de bol, een extra knuffel geven, soms waarderen met een cadeautje.
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Gevoelens, wensen en opvattingen
Belang:
Gevoelens heb je de hele dag. Daar kun je niet omheen. Of het nu gaat om eigen emoties of emoties
van anderen, je mag ze niet negeren. Doe je dat wel, dan komt dat de geestelijke gezondheid niet ten
goede. Zelfs de schoolprestaties kunnen er nadelig door worden beïnvloed. Om erachter te komen
welke gevoelens een kind heeft, is het nodig het kind te stimuleren zijn gevoelens te uiten. Dat kan
door middel van gesprekken, maar ook drama, muziek, dans en beeldende expressie zijn middelen
waarmee gevoelens geuit kunnen worden.
Bij het omgaan met gevoelens zijn twee zaken belangrijk. Het eerste is dat rekening gehouden wordt
met verschillen tussen kinderen. Ten tweede is het belangrijk dat rekening gehouden wordt met de
bron van de gevoelens.
Als je in de huid van anderen kunt kruipen, ben je beter in staat anderen te begrijpen, aan te
moedigen, te helpen, te troosten en rekening met hen te houden. Maar ook op andere terreinen is
inlevingsvermogen van essentieel belang. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van tijdsbesef (je kunnen
verplaatsen in historische personen en gebeurtenissen) en bij oriëntatie in de ruimte (bij het leren
hanteren van kaarten en plattegronden je kunnen verplaatsen in andere ruimtelijke standpunten).
Opvattingen zijn belangrijk omdat ze richting geven aan ons bestaan: ze beïnvloeden ons doen
en laten, ons zelfbeeld en zelfvertrouwen, onze relaties met anderen. Het bewustzijn van normen
en waarden leidt tot meer grip op ons eigen gedrag en dat van anderen. Kinderen worden met
verschillende normen en waarden geconfronteerd, vanuit huis of vanuit school, of vanuit een andere
cultuur.
Stimuleren:
• Accepteer kinderen zoals ze zijn en probeer u in te leven in hun gedachten en gevoelens.
• Probeer, als daar aanleiding voor is, de gevoelens van de kinderen onder woorden te
brengen.
• Lees boeken over gevoelens voor en bespreek deze. Het kan helpen over gevoelens te lezen zoals
die door andere kinderen of dieren ervaren worden en vervolgens deze bij jezelf te herkennen of
uit te leggen.
• Leg uit wat wensen zijn of maak samen een lijstje. Bespreek hoe je wensen waar kunt maken, of dat
sommige wensen juist dromen blijven.
• Stimuleer de kinderen met de gevoelens en gedachten van anderen rekening te houden.
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• Houd de emotionele kant van leren en onderwijzen even goed in de gaten als de verstandelijke
kant.
• Geef kinderen de kans om veel ervaring op te doen in sociale contacten.
• Wees alert op emotionele signalen van kinderen.
• Laat ook uw eigen gevoelens van tijd tot tijd zien aan uw kind. Uw kind ziet dat u ook verdrietig,
heel blij of boos kunt zijn, dat dit normaal is en iedereen deze gevoelens heeft. Laat ook zien hoe u
dit oplost of ermee omgaat. Maak gebruik van dagelijkse situaties om het inlevingsvermogen van
kinderen te bevorderen.
• Houd u zelf ook aan de regels.

Sociale vaardigheden en relaties
Belang:
Sociale en communicatieve vaardigheden zijn van belang in de omgang met andere mensen.
Leren samenwerken, overleggen, discussiëren en omgaan met conflicten zijn voorbeelden van
mogelijkheden die je in je verdere leven nodig hebt. Daarnaast komen kinderen dagelijks, via de
media, ervaringen thuis of op straat, in aanraking met positieve en negatieve aspecten van relaties.
Logisch dat ze daar over vertellen en vragen over stellen.
Stimuleren:
• Speel rollenspellen over alledaagse situaties en conflicten.
• Grijp alleen in als u merkt dat kinderen niet zelf in staat zijn om naar behoren een conflict op te
lossen.
• Help kinderen een stapje vooruit bij het zelfstandig leren oplossen van conflicten.
• Praat samen over soorten relaties en je gedrag daarbinnen: vrienden, verliefd zijn, collega’s.

Ontwikkelschetsen
Wanneer u aandacht besteedt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, is het belangrijk
dat u zicht heeft op de kenmerken die horen bij de ontwikkelingsfase waarin uw kind zich bevindt.
In de ontwikkelschetsen die hieronder worden beschreven, kunt u de verschillende kenmerken per
leeftijdscategorie terugvinden (bron: sociaalemotioneel.slo.nl).
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Ontwikkelschets van kinderen in de leeftijd 4 - 5 - 6 jaar
Een toenemend ik-besef vraagt in deze periode om veel ondersteuning bij de ontwikkeling van een
realistisch en positief zelfbeeld. Dit is ook bij uitstek de periode waarin kinderen door spel laten zien
wat zij oppakken uit de socialisatie in gezins- en familieverband. Als gevolg van het toenemend ikbesef worden kinderen zich bewust van de eigen kwetsbaarheid. Hierdoor hebben ze nogal eens last
van angstgevoelens. Ook is er in deze periode vaak sprake van sterk wisselende emoties.
Jonge kinderen uiten zich heel veel met hun lichaam en hebben grote behoefte aan lichamelijk
contact. Door kinderen de gelegenheid te geven gevoelens en gedachten te uiten en er met elkaar
over te praten, leren ze met eigen gevoelens en gedachten om te gaan.
Kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar (kleuters) zijn meestal nog te zeer op zichzelf gericht om zich in te
kunnen leven in de ander. Ze gaan ervan uit, dat de ander net zo denkt en voelt als zij. Langzamerhand
beginnen ze overeenkomsten en verschillen op te merken. Ze ontdekken het anders-zijn van de
ander. Zeker in situaties waarin kinderen in contact komen met een omgeving waarin de verschillen
samenhangen met etnische verschillen. Deze ontwikkeling kunnen ouders stimuleren door regelmatig
sociaal gevoelig gedrag en het inlevingsvermogen te versterken.
Verder leren de kinderen al doende om te gaan met conflicten, afspraken en regels en ontdekken ze
ze het belang daarvan. Met name in de kleutergroepen gaan er vaak geen vijf minuten voorbij zonder
‘sociaal verkeersongeval’. Deze situaties zijn belangrijke oefenmomenten voor het leren omgaan met
conflicten.
Iedere kleuter brengt een eigen wereld met zich mee. Het is goed hen in aanraking te brengen met
andere opvattingen en gewoonten. Kleuters laten zich erg gemakkelijk beïnvloeden. Zowel positieve
als negatieve invloeden krijgen alle ruimte, want waarden en normen beginnen zich nog maar net te
ontwikkelen. Goed en slecht zijn nog vage begrippen en gedrag wordt beoordeeld beoordeeld op
basis van de materiële gevolgen en niet op de achterliggende bedoelingen. De dagelijkse praktijk
biedt volop aanknopingspunten om kinderen te laten zien en ervaren dat mensen soms verschillende
opvattingen hebben.
Naarmate de verschillen tussen thuis en ‘buiten’ groter zijn of als groter beleefd worden door de
ouders, zijn kinderen zich soms eerder bewust van ‘wat hoort en wat niet’.
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Ontwikkelschets van kinderen in de leeftijd 6 - 7 - 8 jaar
Door het toenemend ik-besef en het besef bij een bepaalde groep te horen, gaan de kinderen in
deze periode steeds nadrukkelijker reflecteren op zichzelf: mogelijkheden, beperkingen, (uiterlijke)
kenmerken, wensen, gevoelens en eigenschappen. Nieuw daarbij is dat ze zichzelf ook steeds
nadrukkelijker gaan vergelijken met anderen. Deze nadere kennismaking vraagt veel ondersteuning,
gericht op de ontwikkeling van een realistisch en positief zelfbeeld.
Aanvankelijk zijn stemmingswisselingen nog heel gewoon. Langzaam maar zeker worden de kinderen
evenwichtiger.
Kinderen in deze leeftijdsgroep identificeren zich nog heel sterk met hun ouders of verzorgers en ook
met oudere kinderen (imiteren van gedrag). Daarnaast gaan ze zich meer richten op en identificeren
met leeftijd- en seksegenootjes. Ze doen hierbij steeds meer ervaring op met agressief gedrag, eer
ophouden, conflicten, opkomen voor eigen recht en rekening houden met anderen.
Door de voortgaande sociale ontwikkeling kan in deze leeftijdsperiode belangrijke vooruitgang
worden geboekt bij het leren omgaan met conflicten, afspraken en regels.
Deze vooruitgang is mogelijk doordat de kinderen in toenemende mate in staat zijn zich te verplaatsen
in de gevoelens, wensen, opvattingen en de situatie van anderen. De voortgang is mede afhankelijk
van de inzet van volwassenen die oog hebben voor de culturele verschillen tussen gezin en omgeving.
Ze worden onafhankelijker en gaan eigen gedrag en dat van anderen meer vanuit ethisch oogpunt
beoordelen. Aanvankelijk worden spelregels en normen nog zeer star toegepast. In toenemende mate
wordt gedrag echter beoordeeld op basis van de bedoeling die erachter ligt.

Ontwikkelschets van kinderen in de leeftijd 8 - 9 - 10 jaar
Kinderen vertonen in deze periode over het algemeen een toenemende mate van emotionele
stabiliteit en een redelijke dosis zelfvertrouwen. Ze worden zich ervan bewust dat eigenschappen en
vaardigheden niet vastliggen, maar zich ontwikkelen onder invloed van leeftijd, oefening en sociale
omgeving.
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Ze richten zich in het algemeen steeds sterker op leeftijd- en seksegenoten (identificatie) en zijn ook
steeds beter in staat zich in te leven in de ander en met de ander rekening te houden. Het verwerven
van een plaats en van status binnen de groep geeft nogal eens nabootsing van gedrag van de meest
actieve of dominante groepsleden te zien. Soms ontstaat de neiging stoer te doen of indruk te maken.
Ze vertonen een toenemende mate van onafhankelijkheid, laten steeds meer een eigen mening horen
en claimen meer eigen verantwoordelijkheid. Dit gaat vaak gepaard met een grotere gevoeligheid
voor ethische consequenties van gedrag en een grotere interesse voor achterliggende bedoelingen
en opvattingen (veel waarom-vragen).

Ontwikkelschets van kinderen in de leeftijd 10 - 11 - 12 jaar
In het algemeen zien we in deze periode de behoefte aan zelfstandigheid, privacy, een eigen mening
en eigen verantwoordelijkheid sterk toenemen. Kinderen worden vaak als oudste kind aangesproken:
ze krijgen medeverantwoordelijkheid voor jonge kinderen of helpen bij huishoudelijke karweitjes.
De toegenomen zelfstandigheid uit zich vaak in een kritische houding tegenover voorschriften en
gedragingen van opvoeders en andere volwassenen.
Daarnaast is er een toenemende behoefte aan conformering aan leeftijdgenoten. Normen en
gewoonten van de leeftijdsgroep worden hierdoor belangrijker.
Verder doet ook de puberteit langzamerhand zijn intrede. Doordat sommige kinderen enkele jaren
eerder of later de puberteit binnenstappen, bestaan er grote onderlinge verschillen.
De heroriëntatie op andere waarden en normen, wijzigingen in de omgang met leeftijdgenoten,
toegenomen verantwoordelijkheid en veranderingen op het hormonale vlak zorgen vaak tijdelijk voor
een zekere emotionele instabiliteit en verminderd zelfvertrouwen.
Hierdoor is extra aandacht gewenst voor het zelfbeeld en het omgaan met gevoelens die voortkomen
uit: lichamelijke veranderingen (bijv. beugel, borstontwikkeling, menstruatie), de relatie met
leeftijdgenoten (bijv. erbij willen horen, stoer gedrag) en de toenemende druk van ouders en de
confrontatie met eigen mogelijkheden en beperkingen (bijv. schoolkeuze).
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Ontwikkelschets van kinderen in de leeftijd 13 - 14 - 15 - 16 jaar
Deze periode wordt gekenmerkt door veranderingen, onzekerheden en tegenstrijdigheden. Na
de basisschool waar ze de oudste kinderen waren met de daarbij horende verantwoordelijkheden
zijn deze kinderen nu weer de jongste leerlingen. Dit neemt niet weg dat hun behoefte aan
verantwoordelijkheid blijft toenemen.
Onzekerheid over hun lichaam wordt ook veroorzaakt door hormonale veranderingen. Dit versterkt
een eventueel negatief zelfbeeld. Met die hormonale veranderingen zetten jongeren ook de eerste
onzekere schreden op weg naar volwassen vormen van seksualiteit en ook dat zorgt voor onzekerheid
en emotionele instabiliteit. Van belang zijn daarbij zaken als (sekse)identiteit, omgaan met elkaar,
vriendschap, verliefdheid en seksualiteit.
In de puberteit veranderen relaties. Jongeren zijn op zoek naar hun eigen identiteit en als gevolg
daarvan gaan ze zich langzaam maar zeker losmaken van hun ouders, zetten zich af tegen opvoeders
en andere volwassenen en conformeren zich aan leeftijdgenoten (peergroup).
Groepsdruk en erbij willen horen, spelen daarbij een belangrijke rol. Het buitensluiten van
medeleerlingen is een gevolg hiervan. Er ontstaan subculturen. Jongeren van nu maken deel uit van
verschillende groepen. De trend is dat jongeren daartussen netwerken. Door de digitale mogelijkheden
zijn jongeren voortdurend met elkaar in contact.
Jongeren zijn in deze periode ook hun grenzen aan het verleggen. Ze willen zaken uitproberen, nemen
risico’s, etc. Door alle veranderingen in de puberteit vermindert hun zelfvertrouwen en is er sprake van
een emotioneel weinig stabiele periode.
Het inschatten van de gevolgen van hun gedrag kunnen jongeren in deze leeftijdsfase steeds beter. Ze
kunnen dan ook verantwoordelijkheid dragen en zijn aan te spreken op hun gedrag.
Bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs wordt hun leefwereld over het algemeen
stukken groter. Sociale invloeden (erbij willen horen) spelen een belangrijke rol in deze periode.
Daarmee komt de eigen verantwoordelijkheid onder druk te staan en dat kan risico’s met zich
meebrengen.
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Faalangst of onzekerheid
Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld zijn hiervoor beschreven als belangrijke factoren in de
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind om evenwichtig te kunnen functioneren.
Wanneer een kind onzeker is over zijn/haar mogelijkheden, kunnen deze onzekerheid en de daarbij
horende spanning een kind juist extra alert maken en heeft de onzekerheid geen invloed op zijn
prestaties.
Maar onzeker en angstig zijn kan ook een negatieve uitwerking hebben. Elk kind zal hier wel eens last
van hebben, maar door positieve ervaringen en stimulans kan dit zo weer over zijn. Er wordt pas over
faalangst gesproken als iemand zó gegrepen is door de angst voor de mislukking dat zijn presteren er
ernstig onder lijdt. Het eerste dat opvalt bij faalangstige kinderen is: er komt niet uit wat erin zit.
Faalangst kent 3 groepen:
•
Cognitieve faalangst: die heeft betrekking op het leren. (‘En net wist ik het allemaal nog.’)
•
Sociale faalangst: die heeft betrekking op het contact maken met anderen.
(‘Wat zullen ze wel niet van mij denken?’)
•
Motorische faalangst: die heeft betrekking op de bewegingen van je lichaam.
(‘Op zulke momenten ben ik als verlamd.’)
Een aantal kinderen voelt altijd en overal angst en onzekerheid. Ook als er geen aanleiding toe is, zijn er
lichamelijke reacties. We noemen dit angst als een karaktereigenschap. Dit is geen vorm van faalangst.
Er is sprake van faalangst, als de angst gekoppeld is aan een bepaalde taak of een bepaalde opdracht.

Hoe herken ik faalangst bij mijn kind?
‘Ik leer het nooit!’ Faalangstige kinderen worden in beslag genomen door deze gedachte. Daardoor
kunnen ze hun gedachten niet goed bij hun huiswerk houden, kunnen ze ‘s avonds moeilijk in
slaap komen en piekeren ze over hun taken. Faalangstige kinderen weten ook niet goed hoe ze een
nieuwe opdracht moeten aanpakken. Ze kijken vaak eerst hoe andere kinderen het doen of vragen
direct hulp aan de leerkracht/ouder. Ze zijn gevoelig voor de sfeer in de klas (én thuis) en zijn snel
uit balans gebracht, wanneer die sfeer niet goed is. Er ontstaan vaak klachten als: hoofdpijn, buikpijn,
een  negatief zelfbeeld en vermijdingsgedrag (of het niet kunnen stoppen met leren). Ze gaan soms
slechter eten. Ook kunnen deze kinderen de clown gaan uithangen, om onzeker gedrag te verbergen.
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Wat heeft mijn kind nodig als hij kenmerken van faalangst laat zien?
Kinderen met faalangst hebben behoefte aan overzichtelijkheid, kennis over eigen prestaties, warme
persoonlijke relaties met betrokkenen (volwassenen en leeftijdsgenootjes) en positieve verwachtingen.
Hieronder worden per onderdeel suggesties gegeven hoe u uw kind kan benaderen of helpen:

Overzichtelijkheid:
• Geef precies aan hoe uw kind een taak aan moet pakken.
• Leg extra uit - doe voor -  help op weg - doe een deel samen.
• Bied kleine leerstapjes.
• Geef duidelijk aan wat het doel is van een opdracht.
• Geef tijdens het uitleggen, voorlezen en vertellen samenvattingen, zodat uw kind het gevoel heeft
greep te houden op de taak die gaat komen.
• Grijp regelmatig terug op hetgeen al bekend is: ‘Weet je nog…?’

Kennis over eigen prestaties:
• Geef zo snel mogelijk feedback op de wijze waarop uw kind een opdracht heeft gemaakt.
• Geef opdrachten die uw kind aankan, succeservaringen vergroten het zelfvertrouwen.
• Laat uw kind de prestaties zoveel mogelijk zelf onder woorden brengen.
• Geef zo vaak mogelijk informatie over het werk, niet alleen goed/fout, maar ook waarom het goed
of fout is.
• Stimuleer uw kind extra bij de start van een opdracht.

Warme, persoonlijke relaties:
• Faalangstige kinderen zien anderen nogal eens als negatieve beoordelaars. Relaties mogen
niet bedreigend zijn. Probeer uw kind niet veroordelend tegemoet te treden. Na ieder
contact met u moet uw kind het gevoel hebben dat zijn zelfvertrouwen is versterkt.
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Positieve verwachtingen ten aanzien van de opdracht:
• Uw kind moet het gevoel hebben de opdracht aan te kunnen. Als een faalangstig kind een succes
boekt, kan hij dat bijna niet geloven. Uw kind zegt tegen de buitenwereld en zichzelf, dat de toets
toch wel erg makkelijk was. De eigen inbreng van uw kind wordt daarmee, door hemzelf, erg klein
gemaakt. Op dezelfde manier verklaart een faalangstig kind zijn succes: hij heeft geluk gehad. Niet
zijn eigen kennis en vaardigheden hebben gezorgd voor dat hoge cijfer gezorgd. “Ik heb toevallig
goed gegokt, toen ik het zelf niet meer wist.’
• Een hulpmiddel om een positieve verwachting te stimuleren is het werken met de
afstemmingsstrategie: uw kind krijgt een taak aangeboden die hij aan kan en kan bedenken hoeveel
tijd hij nodig heeft om deze taak te maken. Ook maakt uw kind van te voren een inschatting van
zijn succes. Wanneer de taak is volbracht, bekijkt uw samen met uw kind of de inschatting qua
tijd en succes klopte. Vervolgens is het belangrijk om de reden voor succes toe te schrijven aan
redenen die binnen uw kind liggen (bijvoorbeeld: ik heb geconcentreerd gewerkt, ik heb goed
opgelet tijdens de instructie, ik heb van te voren goed geleerd, ik heb op tijd hulp gevraagd….).

Activiteiten omtrent sociaal-emotionele ontwikkeling
In deze paragraaf vindt u activiteiten en lesjes die u met uw kind kind kunt doen en maken. Ze helpen
uw kind bewuster om te gaan met gevoelens, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. En ze geven u
inzicht in de gedachten van uw kind. Probeer gerust eens een lesje uit.

Les 1: Wat je fijn vindt
Praat met uw kind(eren) over wat hij/zij thuis heel fijn vindt:
•
Wat is je fijnste plekje in huis?
•
Waarom vind je dat?
•
Wat vind je het fijnste om te doen, en waarom?
•
Wat vinden anderen daarvan?
•
Wat vind je op straat het fijnste plekje?
•
Wat vind je daar het fijnste om te doen, en waarom?
•
Wat vinden anderen?
•
Wat vind je op school het fijnste?
Na het gesprek gaat uw kind tekenen over die fijne dingen. Ze tekenen zichzelf in het midden met
daaromheen alle fijne dingen. Bespreek de gemaakte tekening en hang deze op, zodat iedereen uit
het gezin deze kan bewonderen.
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Les 2: Wat kan ik goed?
Schrijf bovenaan één blad de woorden “Wat kun jij goed?” en bovenaan het andere “Wat vinden
anderen dat jij goed kunt?” Ga samen met uw kind (en andere gezinsleden) bij de twee bladen zitten.
Uw kind mag dingen noemen waarvan hij/zij zelf vindt dat het goed kan. Dit mag werkelijk van alles
zijn, van afwassen tot lachen, van schoolse vaardigheden tot sportieve vaardigheden. Als het lastig is
voor uw kind om dingen te noemen, geeft u zelf eerst een voorbeeld.
Schrijf in steekwoorden op wat uw kind zegt. Pak daarna het andere blad. Nu mag u (en/of andere
gezinsleden) zeggen wat u goed vindt aan uw kind, wat hij/zij goed kan? Welke goede eigenschappen
heeft uw kind? Schrijf dit weer in steekwoorden op.
Hang de vellen papier op, zodat u ze de komende tijd kunt bekijken. Ook is het heel goed mogelijk om
uw kind te ondersteunen op een moment dat hij/zij onzeker is door hem/haar te wijzen op de dingen
die op de bladen zijn geschreven. Ook kunnen de bladen aangevuld worden in de loop van de tijd
met nieuw verworven vaardigheden of ontwikkelde eigenschappen. Het zelfvertrouwen van uw kind
groeit hierdoor.

Les 3: Hoe kun je zien…?
Bespreek een foto van uzelf (of een foto uit bijvoorbeeld een krant). Vragen:
•
Wat kun je zien op deze foto?
•
Hoe kun je zien hoe ik me voel?
•
Waaraan zie je dat ik …. verdrietig/blij/boos/bang ben?
Vraag uw kind daarna uit de kranten, folders en tijdschriften foto’s te knippen waarop je kunt zien hoe
mensen zich voelen. De resultaten worden opgeplakt. Laat aan uw kind over of hij/zij er ook meteen
een indeling in wil aanbrengen, bijvoorbeeld door het vel met lijnen in een aantal vlakken te verdelen.
De resultaten worden samen besproken:
•
Wat heb je verzameld?
•
Waarom heb je dat uitgeknipt?
•
Waaraan zie je hoe die mensen zich voelen?
•
Zou je zoiets ook aan je vader of moeder kunnen zien?
•
En aan je opa of oma?
•
En aan jezelf?
•
Welke gevoelens heb je zelf ook wel eens gevoeld?
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Les 4: Wat bedoel ik?
Er mag niet gepraat worden. Maak een symbolisch gebaar, bijvoorbeeld een hand bij een oor houden.
Vraag: wat bedoel ik hiermee? Vraag uw kind of hij/zij ook zulke voorbeelden kunnen bedenken.
Bijvoorbeeld: ogen sluiten, hoofd schudden, vinger schudden, neus dichtknijpen.
Het gaat erom uw kind duidelijk te maken dat je ook zonder iets te zeggen anderen iets kunt laten
weten.

Les 5: Wat zou jij doen?
Vertel een verhaaltje over uzelf in de tijd dat u nog een schoolkind was. Vertel het volgende verhaaltje
(of verzin zelf iets)
Verhaal: Soms is praten moeilijk
Ik kwam thuis van school en ik vertelde mijn moeder dat ik boos was op de juf. Juf had mij de schuld
gegeven van het breken van een bloempot in de klas. Maar ik had het niet gedaan.
Toen vroeg mijn moeder: ‘Heb je dat tegen de juf gezegd?’ Ik zei dat ik dat niet zo goed durfde als de
juf zo kwaad was. Toen zei mijn moeder: ‘Dan stap je morgen gewoon naar de juf en leg je uit dat jij
het niet gedaan hebt.’ ‘Ja,’ zei ik stoer. Dan zeg ik: ‘Je had het helemaal mis hoor! Je gaf mij de schuld,
maar dat was niet eerlijk!’
De volgende dag liep ik naar de juf, maar mijn stem klonk heel anders, helemaal niet stoer. Ik zei heel
beleefd: ‘Juf, over gisteren…’ ‘Ja,’ zei ze vriendelijk. ‘Eh… ik… ik had de pot niet kapot gemaakt. Echt
niet’.
Ze keek me aan en zei: ‘Ik schoot gisteren zeker zo uit mijn slof dat je het toen niet durfde te zeggen?’
‘Eh, nee.’ ‘Het spijt me,’ zei de juf, ‘ik had eerst goed moeten kijken wie het gedaan had voor ik boos
werd.’
Daarna speelt u samen met uw kind steeds twee van de volgende situaties na.
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•

Vraag je moeder of je iets mag drinken.
Vraag de ober of je iets mag drinken.

•

Vraag je juf of meester of zij/hij je wil helpen.
Vraag je moeder of zij je wil helpen.

•

Zeg je oom die langsloopt gedag.
Zeg de koningin die langsloopt gedag.

•

Zeg tegen je moeder dat je het eten niet zo lekker vindt.
Zeg tegen je oma, bij wie je logeert, dat je het eten niet zo lekker vindt.

Na elke twee stukjes drama bespreekt u het volgende:
•
Zou je ook zo praten tegen … (ober/koningin, enzovoort)?
•
Waarom praat je anders?
•
Hoe zou je praten tegen… (ober/koningin, enzovoort)?
•
Waar praat je het makkelijkst?
•
Tegen wie vind je het moeilijk om te praten?

Les 6: Hoe eindigt dit?
Hieronder staat een aantal situatieschetsjes. (Verzamel ook zelf waargebeurde conflictsituaties die
uw kind heeft meegemaakt.) Alle schetsjes monden uit in een conflict. Uw kind speelt samen met u
(en eventueel gezinsleden) de situatie na en probeert vervolgens al improviserend het conflict op te
lossen.
Het doel is uw kind te leren creatieve oplossingen te bedenken voor conflicten waarmee ze vaak te
maken hebben. In een kort nagesprekje kunt u samen alternatieven bedenken en voorspelen.
Ook kan de eerst gespeelde oplossing kritisch worden bekeken:
Was het misschien een oplossing ten koste van één van de partijen?
Wat waren de sterke kanten van de gekozen oplossing?
Alex heeft voor zijn verjaardag een set viltstiften gekregen. Hij is er erg zuinig op. Tijdens de tekenles vraagt
Tom aan Alex, of hij zijn rode viltstift even mag lenen. Dat vindt Alex niet goed, omdat hij bang is dat Tom er
veel te slordig mee om zal gaan. Als Alex zich even omdraait, pakt Tom vlug de rode viltstift. Alex ziet dat en
wil de stift onmiddellijk terug, maar Tom zegt: ‘Straks.’
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Jamal laat Renate een knikker zien die hij net op het plein heeft gevonden. Het is een hele mooie. Renate
zegt: ‘Die is van mij. Ik heb hem gisteren verloren.’ Maar Jamal denkt er niet over om de knikker aan Renate te
geven. Hij zegt: ‘Ik heb hem toch eerlijk gevonden?’ Maar Renate denkt daar anders over.
De meester of juf (speel deze rol zelf) vraagt aan Simone of ze na schooltijd even de verfkwasten wil
schoonmaken. Simone heeft daar niet zoveel zin in: ze vindt het een vervelend werkje, en bovendien is het
knikkertijd. Daarom wil ze zo snel mogelijk naar buiten. Ze zegt: ‘Liever niet, meester (juf).’ De meester (juf)
had dit antwoord niet verwacht, kijkt verbaasd en zegt dan: ‘Nou, je doet het toch maar even, hoor Simone.’
Daarop zegt Simone: ‘Ik heb geen zin, meester (juf).’
Marja woont op een boerderij. Vooral ‘s winters draagt ze vaak een vreemd luchtje bij zich: de geur van
ingekuild gras en ander veevoer is in haar kleren getrokken. Daar is nu eenmaal niets aan te doen. Marja
ruikt het zelf niet, want ze is er al aan gewend. Maar sommige kinderen in de klas noemen haar ‘stinkdier’ en
trekken overdreven rare gezichten als Marja bij hen in de buurt komt. Nu heeft de meester Marja gevraagd
om de schriften uit te delen. Terwijl ze dat doet, ziet ze sommige kinderen half onder de bank duiken als ze
in hun buurt komt. Ook hoort ze telkens ‘stinkdier! stinkdier!’ Plotseling wordt het Marja te veel. Ze geeft Rob,
die ook met een vies gezicht wegduikt, met z’n schrift een harde pets. Het schrift raakt er helemaal door in de
kreukels. Marja schrikt ervan, Rob is kwaad en de meester komt kijken wat er aan de hand is.
Vier kinderen zijn aan het touwtje springen. Kees vraagt of hij ook mee mag doen. Betty, die altijd een beetje
de baas speelt, vindt dat niet goed. Daarop loopt Kees telkens door het touw heen.

Les 7: Wat kan ik al?
Uw kind maakt een levenslijn. Laat hem/haar een lange reep papier verdelen in tien gelijke stukken.
Boven elk stuk zet hij/zij een leeftijd, te beginnen met ‘0 jaar’ links en eindigend met zijn/haar eigen
leeftijd rechts.
In elk deel vult uw kind in wat hij/zij op de betreffende leeftijd al kon en deed. Dit doet hij/zij door
middel van teksten en/of tekeningen. U kunt als ouder hierbij natuurlijk heel goed helpen. Ook foto’s
kunnen gebruikt worden om de tijdlijn compleet te maken. Hang de lijn daarna op.

Les 8: Wat ellendig!
Vertel uw kind dat u steeds een situatie gaat voorlezen waarin iemand zich ellendig of onprettig voelt.
Na elke situatie geeft u uw kind de kans om te vertellen wat hij/zij zou doen om de persoon uit de
situatie zich beter te laten voelen.
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Bij de antwoorden van uw kind moet u geen waardeoordeel geven. Elk antwoord is in principe goed.
Als andere familieleden meedoen met dit gesprek, kan er een levendig gesprek ontstaan.
Situaties
Je beste vriend was de hele dag al druk en lastig. De meester was het op een gegeven moment beu en werd
ontzettend boos op hem. Je zag dat je vriend daar erg van schrok; hij werd er stil van. Na school merk je dat
hij er nog steeds last van heeft. Wat doe jij?
Jij zit thuis te spelen. Je moeder is er nog niet. Als ze laat thuiskomt van haar werk zie je meteen dat ze
doodmoe is. Als je vraagt hoe het op haar werk was, zucht ze en zegt: ‘Ik ben met iets bezig op mijn werk en
het lukt maar niet.’ Ze ploft op een stoel en zit treurig voor zich uit te staren.
Wat doe jij om haar op te vrolijken?
Je vriendje komt maandagochtend op school en jij ziet meteen dat hij niet vrolijk is. In de kring vertelt hij later
dat zijn opa in het weekend is overleden en dat hij de volgende dag naar de begrafenis moet. De hele dag is
je vriendje er met zijn hoofd niet zo goed bij. Hij voelt zich ellendig. Wat zou jij doen?
Je vriendin komt op een ochtend het schoolplein op met rode huilogen. Je vraagt wat er is. Ze zegt eerst:
‘Niets’. Maar als je doorvraagt zegt ze dat ze verdrietig is omdat haar ouders besloten hebben te gaan
scheiden. Wat doe jij?
Je zit thuis in de huiskamer. Je vader wil iets van de kast pakken en stoot daarbij per ongeluk een mooie vaas
om. Hij schrikt er erg van. Hij zegt treurig dat die vaas de enige herinnering is die hij nog aan zijn oma heeft.
Je ziet dat hij zich heel ongelukkig voelt. Wat doe jij?

Les 9: Compromis
Schrijf op een groot vel of bord het woord ‘compromis’. Vertel uw kind hoe hij/zij het woord moet
uitspreken. Laat hem/haar daarna het woord opzoeken in het woordenboek en laat hem/haar de
betekenis voorlezen. Praat met uw kind om te zien of hij/zij begrijpt wat het woord impliceert.
Op het grote vel hebt u een aantal tegenstellingen geschreven. Laat uw kind bij elke tegenstelling
een compromis bedenken. Praat er steeds met uw kind over: Is dat een goede oplossing? Zijn beide
partijen zo tevreden, denk je?
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Tegenstellingen
•
Bea wil voetballen. Anna wil tekenen.
•
Hans wil naar Spanje op vakantie. Eline wil naar Noorwegen op vakantie.
•
Sachi wil zeven kinderen op haar feestje uitnodigen. Haar moeder wil er maar vier.
•
De juf wil met de klas werken. De kinderen willen met het mooie weer naar buiten.
•
Moeder wil vijf dagen per week werken. Vader wil ook vijf dagen per week werken.
•
Jan wil liever stofzuigen dan afwassen. Dat wil David ook.
U kunt zelf meer van deze stellingen bedenken. Misschien zijn er situaties in uw gezin geweest die zich
hiervoor lenen.

Les 10: Aanvulzinnen
Voor uw kind:
Kies de zinnen die je leuk vindt en waar je wat bij kunt bedenken.
Vul de zinnen aan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ben bang voor………
Ik ben trots op………
Ik voel me flink als………
Ik schaam me voor………
Ik voel me blij om………
Ik voel me verdrietig om………
Ik voel me kwaad als………
Ik voel me gelukkig als………
Ik voel me eenzaam als………
Ik voel me zenuwachtig als………
Wat ik graag doe, is………
Wat ik mooi vind, is………
Wat ik gek vind, is………
Wat ik graag lust, is………
Waar ik een hekel aan heb, is………

Les 11: Zo zie ik mezelf
Hiernaast staan 40 zinnetjes.
Laat uw kind een cirkeltje om de nummers zetten van de zinnen die bij hem/haar passen. En praat
samen over de keuzes.
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  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ik ben liever alleen.
Ik ben onhandig.
Ik voel me in de steek gelaten.
Ik ben te klein/te groot voor mijn leeftijd.
Ik vind dat ik leuke kleren aan heb.
Ik ben een driftig kind.
Ik voel me alsof ik niets waard ben.
Ik voel me fijn.
Ik ben een vrolijk kind.
Ik zou liever een jongen/meisje willen zijn.
Ik ben gauw bang dat ik iets verkeerd doe.
Ik ben langzaam.
Ik voel me een slappeling.
Ik zou graag anders willen zijn.
Ik voel me gauw alleen.
Ik verveel me gauw.
Ik kan met iedereen opschieten.
Ik ben gauw jaloers.
Andere kinderen vinden dat ik goed ben op school.
Op school let ik goed op.
Ik werk langzaam op school.
In de klas vinden ze me wel aardig.
Ik vind het vervelend om naar school te gaan.
Ik ben gauw afgeleid in de klas.
Op school kan ik goed meekomen.
Ik vind dat er leuke kinderen in mijn klas zitten.
School vind ik belangrijk.
Ze moeten mij altijd hebben.
Ik heb gauw ruzie met andere kinderen.
Ik denk dat niemand met me wil spelen.
Ik kan goed met andere kinderen opschieten.
Ik heb veel vriendjes en vriendinnetjes.
Andere kinderen vinden mij een stom kind.
Ik word vaak gepest.
Andere kinderen zeggen dat ik een pestkop ben.
Thuis heb ik gauw ruzie.
Ik kan goed met mijn ouders opschieten.
Ze vinden thuis dat ik leuk kan spelen.
Ik vind het vervelend om naar huis te gaan.
Thuis vinden ze dat ik goed ben.
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Tot slot
De Wereldschool hoopt met dit hoofdstuk een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw
kind op het gebied van sociale en emotionele aspecten. De diverse tips en stimulansen kunnen u meer
inzicht verschaffen, maar ook helpen bij het reageren en omgaan met uw kind.
Mochten er nog vragen opkomen of twijfelt u aan de goede ontwikkeling bij uw kind, dan kan de
Wereldschool u specifieker helpen. Ten eerste kunt u overleggen met de docent of mentor van uw
kind. Twee weten meer dan één en samen overleggen of ervaringen delen kan al helpen. Ten tweede
kunt u informatie opzoeken in boeken of op internet. En ten derde kan er nader onderzoek gedaan
worden bij uw kind. Door middel van vragenlijsten of diagnostisch onderzoek kan een beeld worden
gevormd over mogelijke problemen of stoornissen op sociaal-emotioneel gebied. De Wereldschool
werkt samen met een orthopedagoog en testbureau om de ontwikkeling en het gedrag van uw kind
in kaart te brengen en daaraan handelingsadviezen te koppelen. Neem gerust contact op met de
Wereldschool als u vragen hebt.
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www.wereldschool.nl

Volg ons ook op het online schoolplein
op Facebook voor meer tips en advies.
facebook.com/iviowereldschool
linkedin.com/company/wereldschool

Wereldschool

Pascallaan 71
8218 NJ Lelystad
Tel. +31 320-22 99 27
info@wereldschool.nl

