
THUIS LEREN
Wat info:

Door als ouder de juiste woorden te kiezen in alledaagse thuissituaties, leren de kinderen 
heel wat!

Wanneer het kind het geleerde van op school ook thuis herkent en herhaalt, wordt het 
eigen gemaakt. Door herhaling wordt het geleerde ook beter opgeslagen in het geheugen.

Misschien heb je er niet elke dag de tijd of de zin voor,
Je hoeft niet steeds alle opdrachtjes te maken.
Op de dagen dat je meer tijd hebt, kan je wat dieper op de zaken ingaan.

Probeer van ieder moment een spontaan leermoment te maken, 
zorg dat het voor het kind en jezelf leuk blijft. 
Samen leren schept een band.

LEREN TIJDENS HET OPSTAAN

DE TIJD  

Gebruik de woorden:
dag, nacht, voormiddag, middag, namiddag, avond, ochtend, hoe laat is het ?, 
maand, jaar, tijd,…

TIJD/WEKKER 
-Met een wekker of een klok in de kamer kan je kind leren klokkijken.
Vooral de hele uren zijn belangrijk. Zo leert het kind om de gebeurtenissen in de juiste 
volgorde te plaatsen en de cijfersymbolen te ontdekken.

-Laat de klok zien, een klok met wijzers of met cijfers (digitale klok). 
 Lees met hen de (uur)cijfers.
 ‘het is nu 8 uur’

-Praat met je kind over de gebeurtenissen van de dag.
Wanneer sta je op? En wanneer ga je naar bed?

-Gebruik de tijdsbegrippen: dag, nacht, voormiddag, middag, namiddag, avond, ochtend,
… tijdens de dag.

-Plan samen de dag: in de voormiddag gaan we dit doen, in de namiddag …
 Vertel steeds welke tijdsbegrippen daarbij horen.

-Praat samen over de tijd. Wat kun je in een bepaalde tijd (vb een uur) doen? 
Welke dag zijn we vandaag? Welke dag in welke maand ? Welk jaar?
‘maandag 29 maart 2020’



HET WEER   

Gebruik de woorden:
het weer, het weerbericht, koud, warm, zon regen, wind, neerslag, opklaringen, 
weerapp,…

-Praat over het weer van vandaag. 
Wordt het warm of koud buiten? Gaat het regenen?
Is het een bui of gaat het een hele dag regenen? Zijn er opklaringen?
Is er veel wind vandaag? Je kan hiervoor samen op een weerapp kijken. 

-Laat je kind vertellen welk cijfer er bij de temperatuur staat.
Op de dagen dat je meer tijd hebt, kan je het kind buiten de temperatuur laten voelen.

-Bespreek de kledingstukken die bij het weertype horen.

KLEDING AANTREKKEN    

Gebruik de woorden:
de namen van de lichaamsdelen, de namen van de kledingstukken, links ,rechts,..

-Benoem de volgorde van de kledij bij het aankleden.

-Praat tijdens het aankleden over de lichaamsdelen:
‘pas op voor je neus, trek je broek goed over je heupen,…

-Benoem links en rechts.
‘deze schoen moet aan je rechtervoet’

-Laat je kind zichzelf aankleden. Laat hen de kledij goed leggen.



TRAP OPLOPEN – AFLOPEN    

-Tel samen de treden.
 Kinderen leren goed tellen als er een beweging bij wordt gemaakt.
‘hoeveel treden heeft de trap?’

-Je kan ook leren doortellen of starten vanaf trede 3 en dan weer verder tellen, of 
achteruit tellen 10,9,8,7,…

-Geef opdrachtjes met rangtelwoorden. 
‘ga op de derde trede staan’

OPGELET: ZORG DAT HET VEILIG BLIJFT, STEEDS ONDER TOEZICHT

Laat je kind groeien in zelfstandigheid en welbevinden:

Een volgende dag kan je kind misschien al iets ‘alleen’ of met een aanzet.

Laat je kind plezier beleven aan de opdrachtjes, moedig je kind aan en bevestig het 
als: 

‘dit heb je goed gedaan’ of ‘je kan het nu al alleen’.


