Thuis oefenen met Wizwijs
Tilburg, augustus 2020
Beste leerkracht,
Kunnen sommige leerlingen niet naar school komen vanwege het coronavirus? Of moet jij zelf in
quarantaine en is er geen invalskracht? Dan kun je ze thuis laten oefenen met Wizwijs. In deze brief
lees je hoe jouw leerlingen hiermee aan de slag kunnen gaan.
Voorbereiding


Materialen: Geef leerlingen de werkboeken en oefenboeken mee naar huis en zorg dat je zelf
ook de handleiding bij de hand hebt. Voor de jongere leerlingen kun je overwegen om ook
handelingsmateriaal mee te geven zodat zij ook thuis met materialen kunnen oefenen.

Hoe kun je je leerlingen thuis zo goed mogelijk ondersteunen?







Vaste contactmomenten: Probeer iedere dag op vaste momenten even contact te hebben
met leerlingen. Maak daarbij gebruik van digitale samenwerkingsplatformen zoals Microsoft
Teams, Google Classroom om instructie te geven. Laat thuiszittende kinderen eventueel
‘inbellen’ op het moment van de instructie.
Instructie: Wizwijs is en methode waarbij je veel handelingsactiviteiten gebruikt. Dat is lastig
te realiseren wanneer je zelf thuis zit. Focus je daarom op de begeleide inoefening waardoor
je kinderen gericht instructie kan geven en zij goed zelfstandig aan de slag kunnen.
Opdrachten: Maak duidelijke afspraken met de ouders welke opdrachten je de kinderen wilt
laten maken en bespreken. Maak eventueel gebruik van de Wizwijs huiswerkplanner.
Nakijken: Afhankelijk van jouw voorkeur kun je kinderen zelf hun werk laten nakijken aan de
hand van de antwoorden (tip: maak een screenshot of foto van de antwoorden die te vinden
zijn in de leerkrachtassistent en deel deze) of je laat ouders de ingevulde werkboekpagina’s
scannen of een foto ervan mailen/appen. Deze kun je aan het einde van de dag of de volgende
dag met de leerlingen bespreken.

Wat laat je de leerlingen doen?




Welke lessen: Je kunt zelf bepalen welke opgaven je je leerlingen laat uitvoeren. Hiervoor
hebben we een handig huiswerkschema gemaakt, waarin jij als leerkracht aan kunt geven
aan welke opdrachten leerlingen moeten werken in die week.
In het oefenboek mogen eventueel alle laatste opdrachten op een pagina vervallen (deze
hebben geen nummer maar een icoontje, en zijn gemaakt voor de Plus‐leerlingen).
Extra opdrachten en rekenspellen: Op onze website www.zwijsen.nl/thuislessen vind je extra
opdrachten die kinderen kunnen maken. Het betreffen de Wizmix spellen uit het werkboek
(les 15) en de spellen uit het oefenboek (les 20). Daarnaast kun je ook gratis gebruik maken

van onze Fundamentenreeks (rekenvlinder, rekenkikker, rekenpanda) voor het onderhouden
van rekenkennis en rekenvaardigheden.
Toetsen






Toetsen na afwezigheid? De resultaten van toetsen die afgenomen worden in tijden van
quarantaine zijn mogelijk minder representatief, omdat de kinderen een bepaalde periode
geen of minder instructie hebben gekregen. Wij adviseren om de toets dus echt diagnostisch
gebruiken, om te kijken waar kinderen gaan vastlopen als ze thuis werken. Scoren de
kinderen op zorgniveau, bepaal dan per leerling wat de verstandigste route is (bijvoorbeeld
één op één uitleg of laat de leerling binnen dat deel van de leerlijn herhalingswerk uit
bijvoorbeeld uit eerdere blokken maken). Het belangrijkste uitgangspunt is dat de kinderen
met plezier blijven rekenen!
Niet toetsen, wel voortgang controleren? Kies je ervoor om niet te toetsen in tijden van
quarantaine? Bepaal dan aan de hand van het oefenboek of de leerlingen de aangeboden
leerstof begrijpen. Op iedere oefenboekpagina staan 3 opdrachten. De middelste opdracht is
altijd de opdracht op het niveau van het basisdoel van de les. Gaat deze opdracht nog niet
goed, dan heeft de leerling een steuntje in de rug nodig: als het kan digitaal een extra uitleg
van de leerkracht en vervolgens dooroefenen in de leerlingsoftware.
Herhalingstoets Bewaar de herhalingstoets voor de week dat kinderen weer ‘normaal’ les
krijgen in de klas. Leerlingen gaan, als ze weer terug komen op school, mogelijk herinstructie
nodig hebben op een aantal onderdelen. De herhalingstoetsen kunnen dan ingezet worden
als een tweede niveaubepaling.

Tips voor ouders




Ouderpagina's: Voor ouders/verzorgers is informatie beschikbaar door middel van de
ouderpagina’s die als laatste pagina in het werkboek zijn opgenomen.
Extra opdrachten en spellen: Wijs ouders op de extra opdrachten en rekenspellen die op de
website www.zwijsen.nl/thuislessen staan.
Flash: De software van Wizwijs werkt via Adobe Flash. Het is daarom noodzakelijk dat ouders
Adobe Flash toestaan in de browser. Flash Player Help neemt je stapsgewijs mee in deze
procedure. Mocht je hier niet uitkomen dan kun je contact opnemen met onze ICT Helpdesk
zodat zij je verder kunnen helpen.

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 bel 013 –
583 88 88.
Met vriendelijke groet,
Team Wizwijs
Uitgeverij Zwijsen

