
WENKE VIR TYDELIKE AANLYN LEER



Aanlyn leer is vir almal van ons nuut en uitdagend, veral omdat daar nie vaste klastye is waarvolgens ons 
gaan werk nie. Jy sal dus seker moet maak dat jy ‘n vasgestelde skedule vir jouself uitwerk sodat jy gefokus 
en suksesvol sal wees met dié nuwe, tydelike sisteem. Hier is ‘n paar wenke wat jou kan help! 

Wenk 1: Laai Google Classroom af Jy gaan ‘n kode kry vir al jou verskillende klasse en vakke 
sodat jy elke dag kan sien watter werk jy moet doen. 

Wenk 2: Maak jou studieruimte gemaklik en lekker Indien jy nie reeds ‘n studiehoekie by jou huis het nie, 
kies ‘n spesifieke plek waar jy elke dag kan sit om jou 
werk te doen. As jy by die huis is waar jy spasie met jou 
familie moet deel, sê vir hulle waar jy graag wil sit en 
werk, indien moontlik, en probeer om al jou werk in 
daardie ruimte te doen. Probeer om ‘n studiespasie te 
skep waar daar nie afleidings is nie en moenie meer as 
een taak op ‘n slag aanpak nie.

Wenk 3: Bly by jou skedule Jou onderwysers gaan jou van leermateriaal voorsien. 
Probeer om by jou rooster te hou en gebruik die tyd wat 
jy klas toe sou gaan om jou werk te doen. Jy kan ‘n groep 
van jou klasmaats kry om saam met jou by die skedule 
te hou. Op hierdie manier kan julle mekaar verant- 
woordbaar hou en sommer vir mekaar vrae vra indien 
nodig.

Wenk 4: Maak notas Net omdat jy video’s weer kan kyk en die Power-
Point-aanbiedinge aanlyn beskikbaar het, beteken dit nie 
dat jy nie notas hoef te neem nie. Om net wéér te lees 
of wéér te kyk is nie ‘n baie effektiewe leertegniek nie. 
Probeer om handgeskrewe aantekeninge te maak sodat 
jy ‘n nodige breuk kan maak van al die tegnologie. Jy kan 
mos gelukkig video’s “pause” en “rewind” indien nodig!

Wenk 5: Teken elke dag by jou “klaskamer” in Dit is baie belangrik om elke dag in te teken op jou klas-
kamer, want dit is die manier hoe die onderwysers met 
jou gaan kommunikeer en werk vir jou gaan gee. Onthou 
om gereeld te gaan loer! 

Wenk 6: Verhoog kommunikasie met jou onderwysers Praat en kommunikeer selfs meer as gewoonlik! Aan- 
gesien jy nie voor jou onderwyser sit nie, weet hulle nie 
of jy die werk verstaan of nie. Dit is baie belangrik dat jy 
met jou onderwyser kontak maak as daar iets is wat jy 
nie verstaan nie. Stuur asseblief ‘n e-pos of gebruik die 
vraagfunksie in Google Classroom.

Wenk 7: Bly in kontak met jou mede-leerders Maak gereeld kontak met jou mede-leerders deur van 
WhatsApp gebruik te maak. Dis belangrik dat julle me-
kaar ondersteun in die tyd!

Wenk 8: Wees voorbereid om te kan werk sonder ‘n 
internetkonneksie!

Gebruik jou tyd verstandig wanneer jy wel ‘n betroubare 
internetverbinding het en laai of stoor jou huiswerk om 
te kan doen waneer jy moontlik nie aanlyn is nie. Jy kan 
ook die video’s as mp3’s stoor, wat jy later kan luister 
wanneer jy sonder ‘n internetverbinding is. 

Wenk 9: Wees aanpasbaar en bedagsaam! Ontwrigting is vir almal moeilik. Wees bedag op jou 
mede-leerders en onderwysers, wat ook maar probeer 
om die veranderende situasie te hanteer. Wees bereid 
om aanpasbaar te wees. Onthou dat jou onderwysers 
oorval word met e-posse, so identifiseer jouself en jou 
probleem of vraag so duidelik as moontlik en wees maar 
‘n bietjie geduldig.

Wenk 10: Vra vir hulp As jy verward of onseker is, moenie bekommerd wees 
nie. Dis normaal! Moenie bang wees om vir hulp te vra 
nie. Jou onderwysers is daar om te help!


