
Corona en online onderwijs: Wat wel? Wat niet? 

Presentator
Presentatienotities
Meteen na persconferentie dachten we: We moeten het lezen aan de gang houden. Want dát heb je nu en later wel nodig. Overleg wat en hoe zetten we onze dienstverlening voor dBos samenwerkingspartners toch voort: Uitkomst # thuisopdrachten. Alle scholen benaderd: 24 PO, 2 VO: directies en leescoordinatoren:Aanbod #thuisopdrachten per bouw: ½, ¾, 5/6, 7/8  eens per week. Scholen (leescoördinatoren) mailen de opdrachten door met vraag wie doet mee, ed. Ook navraag gedaan naar behoefte van scholen. Niet veel reactie op die vraag. 



#thuisopdrachten , ingeleid door schrijvers en 
illustratoren
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Stap 1: verleiding met inzet van speciaal gemaakt filmpjes van Nederlandse Kinderboekenschrijvers en -illustratoren. Vaak werden de leerlingen direct aangesproken met een boodschap. Soms vertelde schrijver of illustrator over een boek soms werd er voorgelezen, soms combinatieBij elk filmpje een #thuisopdracht.  diverse opdrachten. Gericht op Blijven lezen, boekpromotie, attenderen op online mogelijkheden, maar ook: talige opdrachten die tegelijkertijd leuk zijn om te doenLetterspeurtocht voor 1-2Combi van verhaal, muziek en ….. voor 3-4 (de boom met het oor) ….. Een creatieve opdracht + schrijven erbij in 5-6 met ZebOok informatievaardigheden voor 7-8 bij De ontdekkingsreiziger en Het werkstuk  of grammatica (kan bij elk boek)Soms prent, soms info, fictie, poezie, luisterboek. Veel diversiteit proberen na te streven. (vb geven) @Muriel, dit bedoel je toch?



Inkijkje in de #thuisopdrachten
Je vindt ze hier: 

https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/jeugd-
online.html

https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/jeugd-online.html


Ansichtkaartenopdracht 
ism Welzijn en illustrator 
Annette Fienieg

https://www.yout
ube.com/watch?v
=HqxKcb7YofE&fe
ature=youtu.be

Leesclub 
online
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Stap 2 ModelenMeer interactie Samenwerken Vorm van de opdrachten niet alleen op papier maar ook filmpjes:- nu ook boekpromotievlogs (bij klassencollecties vanaf mei), -Modelingfilmpjes Rasmus vanaf 4.30  = klein stukje voorlezen + samenvatten wat ik nou eigenlijk weet. -Leesclub online. -ansichtkaartenactie ism Welzijn (beetje toelichten. Ook met mail/telefoonnummer op achterzijde. Heb ik nog geen foto van, moet ik nog maken)-ook nadrukkelijk vragen om gemaakte opdrachten te mailen naar onderwijsspecialist. Dit leverde mooie plaatjes en reacties op (wat van laten zien op deze of extra slide. Zowel op #thuisopdrachten als op Ansichtkaart)En extra voorstel: ondersteunen van kwetsbare kinderen via het online platform Er was wel belangstelling, maar bleek nog te vroeg veel diversiteit in gebruikte online platforms, veel PO scholen nog weinig online les dan lessen van henzelf. Veel ook nog analoog gewerkt met huiswerkpakketjes eens per week Muriel: fijn voor lln en ouders: iemand doet het voor en daarna ga ik het zelf doen. 

https://www.youtube.com/watch?v=HqxKcb7YofE&feature=youtu.be


Nav vragen en reacties alles online gezet op 
onze site 
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Veel reacties en belangstelling omdat we er over op SM berichtten. Daarom van ‘alleen voor dBos-scholen’ naar beschikbaar via onze site  (jeugd online) voor iedereen: andere scholen, andere biebs met vertraging van ongeveer een week : we veroveren Nederland Youtubekanaal Capelle aan den IJssel. 



Leerlingen mailden ons hun werk 
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Oproepen tot reactieContact onderhouden : we hebben interesse in wat de leerlingen maken Meteen als de scholen op gaan: klassencollecties met boekpromotiefilmpjesDienstverlenend naar de school binnen de richtlijnen, maar ook contact met het fysieke boek terwijl we nog niet voor de klas kunnen (door de filmpjes) OP die boekpromotievlogs kwam veel enthousiasme. Dat gaan we dus vasthouden 



Wat ging goed

- positieve reacties van kinderen, leerkrachten en 
ouders

- nu basisscholen weer volledig open zijn worden de 
#thuisopdrachten #leesopdrachten (voor in de klas) 
wekelijks t/m de zomervakantie

Wat ging minder goed? 

- niet alle scholen doen mee 

- aanbod wordt door sommige leerkrachten 
gezien als extra en niet als basisaanbod

- soms worden filmpjes naar verhouding erg 
weinig bekeken (heeft te maken met punt 
hierboven) 

- weinig eigen input van onderwijs 
(aanbodgericht ipv vraaggericht) 

- online in de klas is niet gelukt 
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-filmpjes relatief weinig bekeken en door opmerkingen/reacties scholen/leerkrachten zien we ook dat scholen deze opdrachten zien als extra. Wat ons betreft te vrijblijvend nemen we mee in onze jaarlijkse evaluatie/herijkingsgesprekken met scholen/directieBij modelingfilmpjes: (bv. over rijke teksten, altijd aansluitend op activiteitenplan/gezamenlijk gestelde doelen voor volgend schooljaar



Positief aan de Corona en online onderwijsperiode:

o Stappen gemaakt in online werken  (stroomversnelling) 
o Mogelijkheden voor gezinsaanpak/ouderpartnerschap 

Wat nemen we na de zomer mee? 

o Vasthouden van deze flexibiliteit (fysiek en online)
o Vasthouden meerwaarde. Praktisch betekent dat: 

o 4 vaste boekenvlogs jaar
o 2x per jaar boekenkringfilmpje  
o 2x per jaar modelingfilmpjes (passend bij school)

Conclusie 

m.steegstra@bibliotheekaandenijssel.nl
b.versluis@bibliotheekdenijssel.nl
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Ouders hebben meer gezienEn: voor toekomst ouders makkelijker te bereiken met film dan bijeenkomst op school 

mailto:m.steegstra@bibliotheekaandenijssel.nl
mailto:b.versluis@bibliotheekdenijssel.nl
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