Aanbod leermogelijkheden voor kinderen lagere school
o

Bingel
https://www.bingel.be/bingel/login/
Stelde vanaf zondag 15/3 al hun materiaal ter beschikking van verschillende methodes.
Ondertussen staan er 1.000.000 oefeningen online.
Voordelen:
- Zeer ruim aanbod (op papier nooit haalbaar).
- Onze leerlingen en leerkrachten zijn vertrouwd met de werking.
- Directe feedback voor de leerlingen.
- Leerkracht kan van thuis uit opvolgen of leerlingen al dan niet oefenen en heeft
onmiddellijk een overzicht van wat lukt en wat nog niet.
- Hierdoor is differentiatie en anticipatie mogelijk.

o

Xnapda https://www.xnapda.be/educatieve-filmpjes
Stellen vanaf maandag 16/3 alle instructiefilmpjes en automatisatiefilmpjes van ieder
leerjaar online.
Voordelen:
- Leerlingen krijgen toch instructies.
- Interactieve filmpjes en opdrachten geordend per leerjaar.
- Links van de filmpjes kunnen gedeeld worden via een ander platform of er kunnen QR
codes aangemaakt worden die je dan doorstuurt naar de leerlingen.

o

Klascement
https://www.klascement.net/thema/geen-les-op-school
Ontwikkelde een bundel ‘Geen les op school’
Voordelen
- Op deze pagina vind je massa’s inspiratie en concreet materiaal dat je onmiddellijk kan
inzetten om leerlingen op te vangen en/of van op afstand te onderwijzen.
- Pagina wordt constant geüpdatet en wordt dus voorzien van het nieuwste materiaal.
- Opdeling volgens kleuteronderwijs, lager onderwijs, etc.
- Dé ideale pagina om ideeën op te doen.

o

Kwartierlezen
Leerlingen lezen minstens een kwartier per dag in een boek/strip/krant/…
EN/OF Bingel boekenkast + bijhorende opdrachten
Voordelen
- Uitbreiding woordenschat.
- Komen in contact met correcte zinsbouw.
- Kan kinderen aanzetten tot meer lezen.
- Rustgevende activiteit.

o

Programma-aanbod VRT
https://www.een.be/tv-gids
In overleg met de minister van onderwijs voorziet de VRT een educatief en aantrekkelijk
programma-aanbod op Eén, Canvas, Ketnet en VRT-NU.

Concreet
- Van 8.30u tot 10.00u komen er op Eén educatieve programma’s van Ketnet voor
kinderen in de lagere school.
- Van 10.00u tot 12.00u zijn er programma’s voor jongeren: het gaat bijvoorbeeld om
herhalingen van De klas (met Danira Boukhriss over liefde, met Tom Waes over geld,
met Lieven Scheire over genetica,…).
- Ook een selectie van de colleges van de Universiteit van Vlaanderen zal uitgezonden
worden op Eén, voorafgegaan door een aflevering van KLAAR.
- Het streaming-platform VRT NU voorziet een extra educatief aanbod vanaf maandag
16 maart.
- Uit het rijke VRT-archief wordt een selectie gemaakt van de meest gesmaakte,
iconische televisiereeksen. Die worden op Eén uitgezonden in de namiddag, naast de
reguliere namiddagprogrammatie.
- Het kinderjournaal Karrewiet op Ketnet brengt elke dag actua en duiding.

