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Beste leerkracht,
De leerlingen komen na een lange afwezigheid terug op school. Een periode waarin
wereldoriëntatielessen wel of niet zijn gevolgd. Een periode waarin wellicht hiaten zijn ontstaan en
de niveauverschillen tussen de leerlingen groter zijn geworden. Om te helpen bij de opstart van
wereldoriëntatie geven we een aantal tips om weer aan de slag te gaan met onze methoden.
Het jaarprogramma vervolgen
Het kan zijn dat er een achterstand is ontstaan bij het zaakvakonderwijs de laatste weken. Er kan
voor gekozen worden om de gemiste lessen in te korten. Hoe dat op verantwoorde wijze kan staat in
het artikel Het inkorten van lessen met de Zaken van Zwijsen. Dit artikel staat ook bij ‘nieuws en tips’.
Thema’s doorschuiven naar schooljaar 2021-2022
In het artikel Een jaarplanning voor De Zaken van Zwijsen inclusief wereldoriëntatiethema’s worden
verschillende opties geboden om de thema’s te plannen. Van deze planningen kan worden
afgeweken om dit schooljaar meer ruimte te creëren om een eventuele achterstand bij rekenen en
taal in te lopen. Schuif bijvoorbeeld het laatste thema of de twee laatste thema’s van de jaargroep
door naar het volgend schooljaar. Kies daarbij elke week een les van elk vakgebied of cluster de
thema’s per vakgebied.
Ga verder met thuislessen
Als het thuis volgen van de lessen goed is verlopen, kan worden overwogen de kinderen huiswerk te
geven. Via de thuisinlog nemen ze van tevoren thuis de lessen door en stellen er vragen bij. In de klas
wordt de les dan kort besproken en worden hun vragen beantwoord.
Groep 8
Voor groep 8 geeft het SLO tips. Wat zijn de belangrijkste doelen voor wereldoriëntatie tot aan de
zomervakantie? Voor de overgang naar het VO is het vooral van belang aandacht te besteden aan
doelen die bij wereldoriëntatie en rekenen en bij wereldoriëntatie en taal aan bod komen. Lees voor
meer informatie Wereldoriëntatie in groep 8 tot aan de zomervakantie.
We hopen jou als leerkracht hiermee te ondersteunen. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact
opnemen met onze medewerkers van de klantenservice via klantenservice@zwijsen.nl of bellen naar
013 – 583 88 88.
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