
Bericht aan de ouders van de
kinderen van het eerste leerjaar:

Via deze weg proberen wij de kinderen te blijven uitdagen tijdens deze bijzondere 
omstandigheden.

Hieronder vindt u een lijst van interessant materiaal dat u online kunt vinden zodat uw
kinderen op een educatief verantwoorde manier de leerstof blijven herhalen. U vindt 
links naar Pinterest, naar websites en verwijzingen naar apps die u kan downloaden. 
Op het einde vindt u ook nog tips om hen op een speelse manier te laten herhalen. 
Als grote voetnoot willen wij meegeven dat de kinderen de getallen tot 20 reeds 
kennen maar het optellen en aftrekken tot 20  niet. Dit moet vermeden worden omdat
dit nieuwe leerstof is die nog aangebracht moet worden.

U vindt ook nog een belangrijke bijlage die we vonden via UCLL Hogeschool. Het 
combineren van telewerk in combinatie met de kinderen is geen evident gegeven. Dit 
document kan u hierbij helpen. Hierin leest u dat het belangrijk is om de structuur 
van op school thuis na te bootsen. 

Volgende week posten we weer op dezelfde manier extra info op
de website.

Blijf gezond en wel en… blijf in uw kot!

1. Pinterest
https://nl.pinterest.com/peggie10pont/leren-op-afstand/
PBSOG heeft een Pinterestpagina aangemaakt met ideeën rond leren op afstand.
Deze pagina wordt de komende periode zeker nog aangevuld.

2. oefentoetsen mundo
http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/ 
Klik ‘oefentoetsen’ aan, kies ‘eerste leerjaar’ en tot en met thema 5 mag er geoefend 
worden.

https://nl.pinterest.com/peggie10pont/leren-op-afstand/
http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/


3. computermeester eerste leerjaar
https://www.computermeester.be/1steleerjaar.htm 
Dit is een heel leuke site die de kinderen kennen uit de computerles. 
(Alles mag gespeeld worden met uitzondering van optellen en aftrekken tot 20!)

4. xnapda
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar 
Via verschillende categorieën (zie groen) kan uw kind op een verantwoorde manier 
uitleg krijgen, automatiseren en spelen. 
(Alles mag gespeeld/bekeken worden met uitzondering van optellen en aftrekken tot 
20!)

5. apps
Via uw tablet of gsm kan u interessante apps downloaden via Google Play of via Apple 
Store.

• gratis apps rond rekenen tot 10
• app van Mol en beer (onze leesmethode)
• schrijfapp van Luna (onze schrijfmethode)
• app van Veilig leren lezen (letterlegger van ZWIJSEN)
• Wanneer u op zoek gaat naar kinderboeken via apps, let er dan op dat het 

leesniveau M3 is.

6. leren op een speelse manier

• rekenkleurplaten: + en – tot 10 (print het blad af en veel kleurplezier!)
https://drive.google.com/file/d/0B2a78qFL25MCN19MM09KNTNEM3c/view 

https://drive.google.com/file/d/0B2a78qFL25MCTjJXVVJMdGoyS1U/view 

https://drive.google.com/file/d/0B2a78qFL25MCTjJXVVJMdGoyS1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B2a78qFL25MCN19MM09KNTNEM3c/view
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar
https://www.computermeester.be/1steleerjaar.htm


• splitsspel (Een bordspel dat de kinderen samen met u kunnen spelen om de 
splitsingen te blijven oefenen.)
regels: 
https://drive.google.com/file/d/0B2a78qFL25MCMzBkZGM3ZTctZTE3OS00Z
GUyLTgyZTQtYTA5ZDE3MjRjYjNj/view 
speelbord: 
https://drive.google.com/file/d/0B2a78qFL25MCYmYzNTJlY2UtOTFiYy00MD
UyLWE4ZTctMjdkNjI0ZGIyOWE4/view 
speelkaartjes: 
https://drive.google.com/file/d/0B2a78qFL25MCNzU1YTBkMWMtNjhmMS00
NTdlLWI0NjItN2ViMzViN2JiYjUx/view 

• spiegelen

• letters / woorden maken met knopen, klei, LEGO, K’nex, stenen,… 
(wees creatief ;-)  )
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