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Algemene tips 
https://www.kidsproof.nl/Leiden/Blog/25x-meivakantie-met-kinderen-thuis De moeite waard!  
https://www.youtube.com/channel/UCkH3AsxZuMMWeySCcFSiB8w Freek TV (Freek Vonk) 
https://voorleesgids.nl boeken om voor te lezen voor elke leeftijd 
https://schooltv.nl/ hier kun je allerlei filmpjes bekijken 
https://werkboekjes.yurls.net/nl/page/804075 werkboekjes over allerlei onderwerpen, zelf printen 
http://www.tiepiesik.nl/2020/04/20/meivakantie-activiteiten-in-
coronatijd/?fbclid=IwAR3o5p9WOGjf0Egm6xRDtZFXJqN2WwWgvLYCtjCwG9UkCe4CORMZNt3brZI 
van alles wat! 
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/ooievaar Hoe bouwt een ooievaar een nest? 
https://artsandculture.google.com/ Veel musea hebben virtuele rondleidingen. Kijk bv eens in het 
Rijksmuseum rond  

 
 
Beweeg tips 
https://m.youtube.com/channel/UCle5QpWHLsZsnA9oGgub00A/videos alle filmpjes van onze 
gymmeester en juf van de afgelopen weken 
https://www.youtube.com/channel/UCq0PdPVONXlmE8xCYjyw1KA Thuis gymmen, voor jong en oud 
https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance Just dance, gewoon op de televisie 
https://www.youtube.com/watch?v=Tj4qCihpACo Meester Richard speelt de Koningsspelen 
 
 
Buiten tips 
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-staatsbosbeheer.html Boswachters hebben opdrachten 
verzameld die je in je eigen omgeving kan doen 
https://www.kidsproof.nl/twente/blog/onze-top-10-buitenspeeltips Buitenspeeltips 
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/buitenspeeltips-voor-in-de-meivakantie/ Buitenspelen in de meivakantie 
https://www.geocaching.nl/   Schatzoeken in de buitenlucht 

 
 
Creatieve tips 
https://nl.pinterest.com/elinehinze/knutselende-kinderen/ 
http://krokotak.com/Heel veel knutselen, met instructiefilmpjes erbij.  
https://ontdekjemee.net/ontdekt/  creatief met een telefoon o.i.d. 
https://www.youtube.com/watch?v=bBhSsrw5CHI&fbclid=IwAR19fP8evQmD4WHnjVKwfdwBIb_CVZ
teh7DvvbKPcka56gn6uxCRkWlGY88 Hoe maak je een stop motion filmpje? Leuk met Lego of 
Playmobile 
http://www.juffiesenmeesters.nl/proefjes-dylan-
haegens/?fbclid=IwAR1oCRyCKNK5Fx9TnxktedFfhEdSrHtkIJWEv78YgZJgTA4cdyO9Vj-6y40 proefjes 
doen met Dylan Haegens 
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/ proefjes van science museum Nemo 
https://www.bing.com/videos/search?q=lego+50+ideas&&view=detail&mid=778B99E2FBACC01B0D

F7778B99E2FBACC01B0DF7&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlego%2B50%2Bid

eas%26FORM%3DHDRSC3 50 legotips 
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Educatieve tips 
 
Voor rekenen: 
www.tempotoets.nl ( een website om tafels steeds sneller te oefenen) 
www.tafeldiploma.nl (op deze website kunnen de tafels afzonderlijk worden geoefend) 
www.klokrekenen.nl ( op deze website om klokkijken te oefenen op verschillende niveaus, hier 
kunnen ook werkbladen worden gemaakt) 
www.redactiesommen.nl (op deze website kunnen de kinderen zelf hun groep en de 
moeilijkheidsgraad aanklikken. Het programma geeft ook aan of de som goed is of niet. Hier kunnen 
ook werkbladen worden gemaakt)  
www.tafels-oefenen.nl(een gratis programma, waarbij gegevens automatisch worden opgeslagen.) 
www.sommenfabriek.nl   
www.rekenen-oefenen.nl/rekenen  
 
 
Spelling: 
www.spellingoefenen.nl (deze website bevat dictees, maar ook veel leuke spelletjes.) 
home.planet.nl/~leend748/index.htm (Oefenen van grammatica en werkwoorden spellen.) 
computermeester.be/werkwoordspelling.htm (Computerspelletje) 
 
 
Lezen: 
www.kijkenlees.nl/ (een website met allerlei korte stripverhaaltjes op AVI-niveau, er kunnen boeken 
besteld worden, maar er staan ook een aantal voorbeeldpagina’s op de site.) 
 
 
Begrijpend lezen:  
www.jufmilou.nl (website voor begrijpend lezen. Er staan teksten en daaronder staan een aantal 

vragen over de tekst)  

https://www.nieuwsbegrip.nl/page/2191/puzzeltijd?fbclid=IwAR17F3aoxd-c7MZgcPGswUwhJBNcuq-

AYcQXNEr7WDreu1_4juPwLAsuI6E puzzelen met nieuwsbegrip 

 
Engels: 
www.woordjesleren.nl (Kies het vak Engels en daarna onze lesmethode: zoek daar onze lesmethode 
Engels – Our Discovery Island.) 
 
 
Overige sites: 
www.leestrainer.nl (een website om verschillende vakken te oefenen. Hier worden ook 
citovaardigheden getraind.) 
www.junioreinstein.nl 
https://creatingcuriosity.co/winkel/ video en werkbladen over Leonardo da Vinci 
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