Kick-off
‘Study-buddies in het thuisonderwijs’
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Programma van deze kick-off

1

Visie van Academie Tien

2

Hoe ziet het online onderwijs eruit?

3

Kansengelijkheid in Nederland en de rol van dit project

4

Een indruk van de (thuis)situatie van leerlingen in kwetsbare gezinnen

5

Buddy in het thuisonderwijs: wat gaan jullie doen?

6

Tips: hoe pak je zo’n half uur (video-)bellen aan?

7

(Praktische) vervolgstappen
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De uitgangspunten van het onderwijs op Academie Tien

Gemeenschap voor ontwikkeling
voor leerlingen en docenten

Ons onderwijs is
persoonlijk.

persoonsvorming

Ons onderwijs is
gemeenschappelijk.

vraagt balans
zoeken in onderwijs

Kansen geven die aansluiten bij de
ontwikkeling leerling:

Leerlingen leren zich verhouden tot de
maatschappij:

1

Vakken op verschillende niveaus volgen

1

2

Keuzeruimte in het rooster

Socialisatieprocessen in heterogene
coachgroep (verschillende niveaus in
één klas).

3

Versnellen en verdiepen in curriculum

2

Onderdeel van een unitgemeenschap:
vaste groep leerlingen met kernteam van
docenten (lessen rond het leerplein).
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Hoe ziet het online onderwijs eruit?

Hulpmiddelen:

Online lessen:
Dagstart met de coach:
ma, wo en vr om 09:00u

Teams: online
lessen en contact
met docenten

Magister:
studiewijzers en
(eind)opdrachten

Online lessen: één uur
per vak per week +
‘vragenkwartiertjes’
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Kansengelijkheid in Nederland en de rol van dit project

Afnemende kansengelijkheid in Nederland:

Kinderen met
laagopgeleide ouders
starten op een lager
niveau (bij gelijke score
eindtoets): zelfde
talenten, verschillende
uitkomsten.

De ‘categoralisering’ van
het Nederlandse onderwijs
neemt al jaren toe. Er zijn
steeds minder brede
scholengemeenschappen.

De ‘vrijheid van onderwijs’
in Nederland beperkt
ingrijpen door de
overheid (bijv. vrije
schoolkeuze).

In tijden van crisis worden verschillen juist groter. Daarom: ‘ongelijke behandeling’
en extra ondersteuning van leerlingen uit een kwetsbare thuissituatie.
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Een indruk van de (thuis)situatie van leerlingen in kwetsbare gezinnen

Indruk thuissituatie

[…] is een jongen van 13
jaar, heeft een oudere
broer die het huis uit is,
zijn jongere zusje gaat
naar school en zijn
ouders zijn allebei full
time aan het werk.

[…] is een jongen van 14
jaar en heeft geen contact
meer met zijn vader. Zijn
moeder is ziek geworden
waardoor hij nu bij zijn
tante woont.

[…] is een jongen van 15
jaar en pas 3 jaar in
Nederland. Hij woont
samen met zijn moeder
bij zijn opa samen met 3
andere broertjes en
zusjes. Moeder en opa
spreken slecht
Nederlands.
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Buddy in het thuisonderwijs: wat gaan jullie doen?

Een simpel ‘recept’:

3

keer per
week

Extra ondersteuning bieden op:

30

minuten
(video-)bellen

Plannen &
organiseren

welzijn:
aandacht geven

Hulp bij vragen
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Tips: hoe pak je zo’n half uur (video-)bellen aan?

Tips:

1

TIP: Kennismaken en vertrouwen

2

TIP: Spreek duidelijke video call momenten af

3

TIP: Probeer door te vragen waar dit kan

4

TIP: Check of je begrepen wordt en check gemaakte afspraken

5

TIP: Onderhoud goed contact met de mentor

[8]

(Praktische) vervolgstappen

4

indien nodig:
terugkoppeling
mentor

3
Ritme van
(video-)belafspraken

Zijn er opvallende zaken of maak je je zorgen? Je kunt
contact opnemen met de mentor of met Rolf via
vrijwillgers@academie-tien.nl.

Jullie maken samen afspraken over wanneer jullie
(video-)belafspraken plaatsvinden.

tijd
2
Eerste afspraak
met leerling

Je krijgt van ons het telefoonnummer van de leerling. Zo
kun je contact maken. De leerling kan jou ook
contacteren via Teams.

overdracht met
mentor

Je krijgt van ons het telefoonnummer van de mentor,
zodat je kunt bellen voor een korte overdracht: wat is de
(thuis)situatie van deze leerling?

1
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