De scholen sluiten voor enige tijd
- hoe kan ik mijn kind helpen thuis Engels te leren?
Online leren
Je wilt niet dat je kind de hele dag op een laptop, tablet of smartphone doorbrengt, maar er zijn een aantal
goede websites waarmee ze Engels kunnen leren - dus 30 minuten tot 1 uur online leren is goed!









Learning Village - als uw kind zich heeft aangemeld,
kunnen ze een tablet gebruiken om Learning Village thuis
te blijven gebruiken. Slechts 30 minuten per dag maakt al
een groot verschil.
https://www.learningvillage.net/user/login
British Council Leer Engelse kinderen:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
Het gedeelte 'Listen and watch' is erg goed, vooral de
verhalen waarnaar je kunt luisteren, lezen en kijken.
British Council Leer Engelse tieners: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
De secties ‘Skills’, ‘Grammar’ en ‘Vocabulary’ zijn erg goed voor oudere kinderen.
Cbeebies (de spellen zijn goed!): Https://www.bbc.co.uk/cbeebies/games
Bitesize: https://www.bbc.co.uk/bitesize Klik gewoon op de juiste leeftijdsgroep om de leermiddelen
te zien.

Lezen
Laat uw kind elke dag een beetje lezen. Ze kunnen in het Engels of in hun moedertaal
lezen, want als ze goed kunnen lezen in hun eigen taal, zal dit hen helpen om in het Engels
te leren lezen. Als je niet veel boeken hebt, laat ze hun favoriete boek dan hardop lezen,
zodat ze zich kunnen concentreren op lezen op toon en het interessant laten klinken.

Tv kijken en films kijken
We willen niet dat kinderen te veel schermtijd hebben, maar een uur of zo een dag kwaliteit tv kijken kan
hun taalvaardigheid echt helpen. Wij raden aan:




CBeebies - de meeste programma's zijn geschikt voor kinderen
tot 6 jaar
CBBC - de meeste programma's zijn geschikt voor kinderen van
alle leeftijden (inclusief ‘grote kinderen’ ouder dan 18 jaar!)
Films - als uw kind in hun eigen taal kan lezen, kunnen ze films
met ondertitels bekijken (de meeste Disney-films zijn goed voor
het ontwikkelen van taal). Als ze niet in hun moederstaal
kunnen lezen, kunnen ze een favoriete film nagesynchroniseerd
bekijken
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Nieuwe woorden in het Engels leren
Rondom het huis - benoem zoveel mogelijk dingen in het Engels en probeer ze vervolgens te
beschrijven, bijv. ‘a hard shiny colander’, ‘a soft fluffy blanket’. Probeer de
namen te achterhalen van dingen die u niet kent.
Uit het raam - doe hetzelfde naar buiten kijkend. Als je een tuin hebt, kijk dan
hoeveel dingen je kunt benoemen en beschrijven. Ga naar buiten en word
actief als je kunt! Houd lijsten bij van nieuwe woorden die je leert en oefen
ze samen. Het kan verrassend zijn van hoeveel alledaagse voorwerpen je de
namen niet kent, ook al je Engels goed is!

Geheugenspelletjes spelen
Speel ‘Ik ga naar de winkel en koop een…’ Denk aan iets dat je kunt kopen, b.v. een
appel. Je kind herhaalt dan wat je hebt gezegd en voegt nog iets toe:





Ouder (of broer / zus): I went to the shops and I bought a banana.
Kind: I went to the shops and I bought a banana and an apple.
Ouder (of broer / zus): I went to the shops and I bought a banana, an apple, and
a carrot.
Kind: I went to the shops and I bought a banana, an apple, a carrot and a tin of
beans.

Kijk tot hoever je door kunt gaan!

Schrijven - enkele ideeën
Zelfs een paar minuten schrijven per dag zal uw kind helpen
herinneren hoe je het in het Engels moet schrijven. Als uw kind in hun
moedertaal kan schrijven, willen ze dat misschien eerst doen en
vervolgens naar het Engels vertalen.
Zij kunnen:





Houd een dagboek bij - neem er eenvoudige dingen in op zoals
hoe het weer was, wat ze gegeten hebben wat ze op tv keken enz.
Beschrijf afbeeldingen - blader door kranten, boeken en
tijdschriften om interessante afbeeldingen te vinden om over te
schrijven
Schrijf verhalen op basis van hun favoriete boeken en films Als uw
kind heel weinig Engels woorden nog kent, kunnen ze afbeeldingen
tekenen en erover praten in hun moedertaal voordat ze proberen
er over te schrijven.
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