Tips voor thuis: het voortgezet onderwijs
( http://www.steunpuntdyslexie.nl )
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Lezen en spellen
• Uw kind kan woordenschat vreemde talen leren door te oefenen in een tabel. Op de
website van Let op staat uitgelegd hoe dit werkt.
• Uw kind kan een dvd van een (teken)film bekijken die het al goed kent, gesproken in de
gewenste vreemde taal. Ook kan uw kind kinderprogramma's kijken op anderstalige
zenders.
• Uw kind kan woordenschat, grammatica en uitspraak oefenen op zijn eigen niveau op
oefenwebsites. Bijvoorbeeld digischool en interactica.
• Junior Interactif is een softwareprogramma met woordenschat- en luisteroefeningen in
het Frans. Als de schoolmethode op de eigen school geen cd-rom heeft om te oefenen,
dan kan Junior Interactif gebruikt worden om te oefenen. Het kind kan naar de teksten
luisteren om vertrouwd te raken met het Frans. Ook kan het meelezen met het
voorleesprogramma.
• Tijdens de vakantie, maar ook gedurende het schooljaar, kunt u uw kind helpen door de
klas steeds één thema voor te blijven. Dit wordt preteaching genoemd. Door deze
voorsprong zal uw kind met meer vertrouwen naar school gaan, omdat het weet wat er
gaat gebeuren. Daarnaast blijft het voordeel van het herhalen gehandhaafd.
• Voor leerlingen met dyslexie is het leren van rijtjes en woordjes erg moeilijk. Het leren
gaat makkelijker door bijvoorbeeld ergens een liedje van te maken of oefenstof in
beelden of schema's vast te leggen.
• Op de website Ezelsbruggetjes veel voorbeelden van ezelsbruggetjes.
• Juf Melis is docente Nederlands op een school voor voortgezet onderwijs. Haar website
www.jufmelis.nl is een leuke site om te oefenen met de Nederlandse taal.
• CambiumNed is een website voor het vak Nederlands, voornamelijk voor leerlingen in het
voortgezet onderwijs. Oorspronkelijk is deze site gemaakt voor scholengroep Cambium
te Zaltbommel. Veelzijdige website met taaloefeningen, taalspelletjes maar ook hoe
brieven geschreven moeten worden en informatie over poezië.
• www.beterspellen.nl: voor kinderen in het voortgezet onderwijs om te oefenen met
spellen.
• www.wrts.nl: gratis online overhoorprogramma. Ook kan wrts via iPhone of iPod gebruikt
worden.
• Quizlet: Engelse website waar uw kind zijn eigen studieset met woorden of lijsten kan
aanmaken.
• Engelse woordjes overhoren met Teach2000.
• Cito geeft oefenmateriaal en materiaal voor examenvoorbereiding uit om leerlingen en
docenten op de centrale examens en schoolexamens voor te bereiden.
• Op de website van Ans van Berkel en Rinie Hoeks, Dyslexie en vreemde talen,
informatie over dyslexie en vreemde talen.
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Een website met veel Engelstalige audioboeken is LibriVox. Hoofdstukken van boeken
worden aangeboden in o.a. mp3 formaat. Niet alle boeken kunnen worden opgenomen.
De aangeboden boeken zijn vrij van rechten.
Lezen voor de lijst richt zich hoofdzakelijk op leerlingen en docenten in de tweede fase
van het voortgezet onderwijs. De site biedt hulp bij de advisering, keuze en verwerking
van de boeken die leerlingen voor hun leeslijst moeten lezen. Een bijzonder kenmerk van
de site is dat er zes leesniveaus worden onderscheiden. In september 2011 zal het
gedeelte voor Nederlands operationeel zijn. Daarna zal verder gewerkt worden aan een
catalogus voor Engels, Frans, Duits en de wereldliteratuur.
Ginger Premium is een online spelling- én grammaticacorrector Engels. Met de
functionaliteit Ginger Learning is het mogelijk om Engelse instructieoefeningen te geven
op het niveau van de leerling.
Abc van de Nederlandse taal is een website met de regels over spelling en grammatica
van de Nederlands taal.
Met Robotekst is het mogelijk om een pdf-bestand in vier stappen om te zetten in een
leesbaar document. U ontvangt via e-mail het keurig opgemaakte bestand. Robotekst is
gratis te gebruiken en ontwikkeld door Bartiméus en Dedicon Educatief.
In sommige versies van Word kan geschreven tekst omgezet worden in gesproken tekst.
Lees meer op de website van Dedicon.
Nu beter Engels: om te oefenen met de Engelse taal.
Bijles Engels: website met uitleg van Engelse grammatica
Spellingjuf: Goed in vorm met werkwoorden, met filmpjes waarin de regels worden
uitgelegd
Huiswerk.tv: website met filmpjes over uitleg van allerlei onderwerpen in alle vakken
Top 60 grammaticafouten (Engels): uitleg over de meest gemaakte fouten in Engelse
grammatica.
LuisterBieb app
Gratis app voor mobiele telefoon, zowel beschikbaar voor iPhone als androidtoestellen,
waarmee gratis rechtenvrije digitale boeken kunnen worden geluisterd. Nu nog in de
pilotfase.
Rekenen en wiskunde
Voor alle leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs is een app ontwikkeld die voorbereidt op de nieuwe rekentoets. Uniek
is dat de leerlingen thuis kunnen oefenen én een echte cito-rekentoets kunnen maken.
Helaas alleen beschikbaar voor iPad. Kijk voor meer informatie op de website van
Malmberg.
Alle vakken
De basiskennis van elk schoolvak samengevat in een serie compacte opfrisgidsjes. Met
de belangrijkste feiten, regels en uitzonderingen per schoolvak overzichtelijk bij elkaar
gebracht. Ook te verkrijgen als eBook.
Neurocampus: Braintraining via internet over taal, rekenen, inzicht, geheugen, logica en
thema's.
Organisatie/planning
Fences is een gratis programma dat het bureaublad op de computer in vakjes indeelt,
waarbinnen uw kind de iconen kan ordenen. De vakjes kunnen een naam krijgen.
Hierdoor kan de leerling snel documenten of programma's vinden. Op de website van Let
op staat een korte werkwijzer.
De planwijzer examens helpt leerlingen bij het voorbereiden van de examens, met behulp
van een stappenplan, en een week- en dagplanning. Praktische tips helpen leerlingen,
ouders en leerkrachten op weg.
De leerwijzer biedt praktische tips om vlotter en met beter resultaat te studeren. Er wordt
aandacht besteed aan verschillende leerstijlen, o.a. studeren met een mindmap. Hiervoor
is gratis software beschikbaar: eMindmaps.
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Op de website Leren is een makkie staan talrijke praktische tips om op de beste manier
te leren. Bijvoorbeeld Goed gedoseerd en Hoe bedwing ik paniek.
Motivatie en concentratie
Heeft uw kind een doel: wat wil het later gaan doen? Praat daar eens over.
Een goede verstandhouding belangrijk. Zorg voor een goede sfeer en voorkom te veel
druk.
Studeer niet met een lege maag, maar ook niet vlak na het eten.
Neem geen snacks en drinken met veel suiker. Ze geven een korte oppepper maar
daarna slaat de vermoeidheid nog harder toe.
Zorg voor voldoende frisse lucht.
Laat uw kind veel water drinken.
Regelmatig bewegen is ook goed voor de hersenen.
Tips van ouders
In de rubriek Thuistip van Balans Magazine geven ouders iedere maand een tip. De
leukste en slimste tips worden hieronder genoemd.
Als 'verplichte' leesoefeningen een straf zijn voor uw kind, kunt u lezen ook stimuleren
door overal in huis boeken neer te leggen: op de wc, op de slaapkamer, in de
woonkamer. En dan vooral leuke boeken zoals stripboeken, zogenaamde
'weetjesboeken' of moppenboekjes.
Lees meer tips van ouders bij Thuistips en Dyscalculie: tips voor thuis
Overig
Op de website van Tom Braams informatie voor een spreekbeurt over dyslexie.
De website Ik snap het nu is een online leerplatform bestemd voor vmbo-t, havo en vwo.
Er staan korte filmpjes op met lesstof waarin alle vakken en richtingen behandeld
worden. Ook staan er oefenopdrachten bij.
Lees meer tips op het Steunpunt Passend Onderwijs

