
Thuiswerkbeleid Jan de Bakkerschool  
 
In dit plan leest u op welke manier we op afstand onderwijs bieden aan kinderen die niet naar school 
kunnen, maar wel thuis kunnen werken.  
 
Samengevat:  
We bieden onderwijs op afstand voor de groepen 3 t/m 8. In groep 1 en 2 is dit (nog) niet nodig, 
omdat we daar vrijwel geen uitval hebben.  
We bieden rekenen en spelling digitaal aan via GynzyKids.  
Taal bieden we op papier aan door boeken mee naar huis te geven.  

1. Wat doen we? 
We werken op afstand met de drie hoofdvakken: 
Taal, spelling en rekenen. 
Twee vakken gaan via Gynzykids. 
Dat zijn ‘spelling’ en ‘rekenen’. 
Eén vak gaat op papier. 
Dat is ‘taal’. 
 
2. Hoe doen we dat? 
De werkwijze is als volgt voor de groepen 3 t/m 8: 
- Voor rekenen, ‘De wereld in getallen’, maken de kinderen dezelfde les als de kinderen op school, 
maar dan digitaal in Gynzy. 
- Voor spelling, ‘Taalactief’, typen de kinderen dezelfde soort woorden als de kinderen op school, 
maar dan digitaal in Gynzy. Bij de korte oneven lessen maken ze het woordpakket er nog bij 
van www.spellingoefenen.nl.  
(Groep 3 werkt met een andere methode, ‘Taaloceaan’. De juf communiceert met groep 3 op welke 
manier zij op afstand werkt met spelling.) 
- Voor taal maken de kinderen hun les uit het boek. De taalboeken mogen op school worden 
opgehaald als een kind thuis blijft. Het antwoordenboekje staat online op de groepspagina (net als 
tijdens het thuiswerken in het voorjaar).  
Is uw gezin in quarantaine, wilt u dan een gezin uit de buurt vragen of zij de taalboeken op school 
willen ophalen en bij u voor de deur willen zetten?  
Taal is een ingewikkeld vak voor thuis, en is niet digitaal beschikbaar omdat de lessen normaliter bol 
staan van de interactie. Deze begeleiding is zo aangepast op de situatie in de les, dat we hier geen 
uniforme voorbereiding voor thuis aan kunnen koppelen. Als ouder adviseren we u om de 
uitlegteksten die in het tekstboek staan, goed door te nemen met uw kind. 
En, het is voor ons erg belangrijk dat kinderen níet vooruit werken in hun taalboek.   
 
Dit wat hierboven beschreven is, doen alle groepen hetzelfde. Soms zullen leerkrachten nog wat 
toevoegen aan dit ‘huiswerk’, bijvoorbeeld als er een hiaat in de klas speelt. Dus is een klas zwak in 
werkwoordspelling? Dan is het mogelijk dat de ‘thuiswerkers’ dit terug zien in hun programma. 
U als ouders kunt in ParnasSys zien op welke doelen de kinderen uitvallen bij Gynzy. Deze cijfers zijn 
zichtbaar in het ouderportaal van ParnasSys, maar tellen níet mee voor het rapport o.i.d. Maakt u 
zich geen zorgen als u in het begin zorgwekkende cijfers ziet, dit komt vaak omdat het kind maar 1 of 
2 sommen van dat doel heeft gemaakt. Het is puur om te zien op welke doelen het kind uitvalt. Als u 
uw kind thuis wilt bijspijkeren, dan kunt u in ParnasSys kijken op welke doelen het kind uitvalt en deze 
doelen opzoeken in de ‘Gynzy werelden’. Vervolgens kunt u uw kind laten oefenen en bekijken waar 
de moeilijkheid zit. 
 
3. Hoe communiceren we? 
Elke vrijdag plaatsen we een bericht op de groepspagina van de groep, met de planning voor 

http://www.spellingoefenen.nl/


volgende week. 
Dit bericht op de website ziet er ongeveer zo uit: 

Maandag 
Rekenen: www.gynzykids.com > werkboek > Rekenen; De Wereld in Getallen > Periode A, Blok 1, 
week 3, les 1 
Spelling: www.gynzykids.com > werkboek > Spelling; Taal actief > Periode A, Blok 1, week 3, les 9 
Klaar? Ga naar spellingoefenen.nl, klik op oefenen, klik op je groep, klik op woordpakket, klik op Taal 
Actief 4, en maakt Pakket 1.3 
Taal: Pak je boeken, zoek op Periode A, Blok 1, week 3, les 9. Lees de leeshulp erg goed (in dien 
mogelijk, bespreek met je ouders). Maak * en **. Als je het kunt maak je ook ***. Vraag of je ouders 
de antwoorden willen opzoeken op www.jandebakkerschool.nl > je groep > kopje ‘handige zaken’. 
 
Dinsdag: 
Rekenen: www.gynzykids.com > werkboek > Rekenen; De Wereld in Getallen > Periode A, Blok 1, 
week 3, les 2 
Spelling: www.gynzykids.com > werkboek > Spelling; Taal actief > Periode A, Blok 1, week 3, les 10 
Taal: Pak je boeken, zoek op Periode A, Blok 1, week 3, les 10. Lees de leeshulp erg goed (in dien 
mogelijk, bespreek met je ouders). Maak * en **. Als je het kunt maak je ook ***. Vraag of je ouders 
de antwoorden willen opzoeken op www.jandebakkerschool.nl > je groep > kopje ‘handige zaken’. 
 
enz. 
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