Links Thuis leren met (of zonder) Oefenen.nl
YouTube
Bekijk afspeellijsten en losse video’s op het videokanaal van Oefenen.nl. Bijvoorbeeld
de afspeellijst ‘Zing mee met alle liedjes van de Liedjeskast’, of de studiolessen bij
Taalklas.nl.
Inloggen op Oefenen.nl
Je kunt mensen (video)bellen om ze te helpen in te loggen. Om het makkelijker te
maken hebben we een uitleg gemaakt voor deelnemers: Starten op Oefenen.nl. Hoe
kom je op Oefenen.nl, hoe log je in en hoe ga je naar een programma?
- Video
- Pdf
Over de programma’s
Op deze pagina vind je overzichtelijke informatie over onze programma’s. Hier kun je
ook het Materialenoverzicht downloaden.
Kennisbank
In onze Kennisbank vind je meer achtergrondinformatie over voor begeleiders.
- Webinars terugkijken.
- De artikelenreeks Leren in de Educatie
- Didactiekfilms
- Publicaties en onderzoeken
Het Volgsysteem
Met een licentie op Oefenen.nl heb je toegang tot het Volgsysteem. Daarmee maak je
deelnemers aan, kun je opdrachten voor ze klaarzetten in een leerroute en kun je hun
voortgang volgen. Op deze pagina vind je meer informatie, stappenplan, handleiding
en how-to-video’s over hoe je met het Volgsysteem werkt.
Of kijk het webinar over het Volgsysteem terug.
Meer informatie over de licenties vind je op onze website. Bibliotheken kunnen
accounts aanvragen bij de Koninklijke Bibliotheek (basisvaardigheden@kb.nl).
Tips
We verzamelen tips om thuis te leren met Oefenen.nl.
Bekijk de tips
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Tips van andere organisaties:
- Bieb-to-Bieb voor inspiratie en discussie binnen de bibliotheek
- Het Digi-Taalhuis verzamelt tips om het thuis, makkelijker, leuker en veiliger
te maken tijdens de coronacrisis.
- Het Begint met Taal geeft webinars over Spreektaal en taalcoaching op
afstand. Zij verzamelen op hun website ook handige tips voor taalcoaching op
afstand.
- Tips van Leer Zelf Online (van Steffie):
- Makkelijke informatie over Corona van Pharos en van Stichting Lezen &
Schrijven
- Taal Doet Meer heeft veel tips over zelfstandig taal oefenen, taalcoaching op
afstand en digitale tools voor coaching op afstand.
Materialen om mee te leren
-

-

Diglin+ Nederlands is de komende weken voor iedereen opengesteld.
Eenvoudig Communiceren stelt een aantal boeken en wekelijks de Startkrant
als pdf beschikbaar op hun pagina Lezen in tijden van Corona. Ze hebben ook
een meeleesboek op Facebook.
Ad Appel geeft live taallessen via Facebook.
Alfabeter en Netnieuws zijn gratis beschikbaar.
Steffie heeft veel programma’s met eenvoudige uitleg. Er wordt gewerkt aan
een programma over corona.

Volg ons

Aanmelden nieuwsbrief
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