
 
 

Terug naar school met Wizwijs  

 

Tilburg, mei 2020 

 

Beste leerkracht, 

 

Gaat jouw school binnenkort weer open? Waarschijnlijk komt er bij jou op school ook een 

combinatie van thuisonderwijs en lessen in de klas. Lees hier hoe je samen met jouw leerlingen op 

school en thuis aan de slag kunt gaan met Wizwijs.  

 

Wizwijs in de klas en thuis 

Wil je weten hoe je Wizwijs lessen kunt geven in halve klassen op school? Probeer dan deze aanpak:  

• Start de eerste Wizwijs les met uitleg over de aangepaste aanpak van de rekenlessen. Wat 

ga je de komende weken op school doen en wat verwacht je dat de leerlingen thuis gaan 

doen? Maak dit duidelijk in een planning. Leg de leerlingen ook uit hoe je omgaat met 

toetsen; wanneer deze gaan plaatsvinden en waarom.  

• Focus je op het geven van instructie in de klas. Geef de instructie op school en laat de 

leerlingen daar ook de samenwerkend lerenactiviteiten uit het werkboek maken.  

• Je kunt de volgende instructies clusteren (de leerstof van deze lessen hangt met elkaar 

samen): 

o Les 1 en 2 

o Les 6 en 7 

o Les 11 en 12 

o Les 4 en 9 

o Les 5 en 10 

• Laat de kinderen de zelfstandige verwerking van de bijpassende les(sen) in het oefenboek 

de volgende dag (of het volgende dagdeel) thuis doen. 

 

Niveau van kinderen in kaart brengen 

Wil je weten waar jou leerlingen nu staan en eventuele achterstanden in kaart brengen? Volg dan 

het deze stappen: 

• Aan het einde van de eerste week op school (vrijdag bijvoorbeeld) neem je de bloktoets af 

van het blok dat recentelijk is afgerond. Deze is bedoeld als peiling en niet als absolute 

toetsing. Er is in de afgelopen periode immers geen gelegenheid geweest tot optimale 

instructie en oefening. 

• Volg daarna de reguliere aanpak zoals beschreven in de handleiding voor week 4.  

• Leerlingen die een voldoende halen voor de bloktoets en waarvan jij de indruk hebt dat ze de 

stof beheersen kunnen zelfstandig aan de slag. 

• Leerlingen die uitvallen bij bepaalde opgaven van de bloktoets krijgen de bijbehorende 

herinstructie. Plan tijd op school in voor deze herinstructie met de betreffende 

leerling/leerlingen.  

 



 
 

Herinstructie 

o Leerlingen die herinstructie krijgen maken zelfstandig de herhalingsopgaven in het 

werkboek en kunnen als extra oefening aan de slag in de leerlingsoftware.  

o Wanneer er heel veel leerlingen uitvallen bij bepaalde opgaven kan eventueel ook de les 

die hoort bij het doel van de toetsopgave als geheel herhaald worden. 

o Neem na de herinstructie de herhalingstoets af. Deze toets kun je eventueel wel 

gebruiken voor het toekennen van een cijfer. 

 

Zelfstandig aan de slag 

o Leerlingen die voldoende scoren maken de basis-en verrijkingsopgaven en kunnen aan 

de slag met Rekenpanda, Rekentijger en/of Real Life Rekenen. Een groot aantal 

werkbladen zijn gratis beschikbaar op onze website. Deze materialen blijven tot en met 

de zomervakantie gewoon beschikbaar.  

Let op: door de lange afwezigheid op school verwachten wij dat meer leerlingen dan normaal baat 

hebben bij de verlengde instructie in het volgende blok.  

 

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.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Wizwijs 

Uitgeverij Zwijsen  

 

 

 

 

https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-wizwijs
mailto:klantenservice@zwijsen.nl

