
Welkom in alweer de laatste les van 
De school voor ouders!

Terugblik Terugblik 
&&
Wat ga je hierna doen?Wat ga je hierna doen?



Spelletje: Wat kies jij?Spelletje: Wat kies jij?

  
Televisie kijken             OF                   Televisie kijken             OF                   LezenLezen



Spelletje: Wat kies jij?Spelletje: Wat kies jij?

  
Gezelligheid             OF                   Gezelligheid             OF                   RustRust



Spelletje: Wat kies jij?Spelletje: Wat kies jij?

  
Pretpark             OF                   MuseumPretpark             OF                   Museum



Spelletje: Wat kies jij?Spelletje: Wat kies jij?

  
Chips            OF                   ChocoladeChips            OF                   Chocolade



Spelletje: Wat kies jij?Spelletje: Wat kies jij?

  
Rijke partner        OF          Intelligente partnerRijke partner        OF          Intelligente partner



Spelletje: Wat kies jij?Spelletje: Wat kies jij?

  
Koken           OF                   SchoonmakenKoken           OF                   Schoonmaken



Spelletje: Wat kies jij?Spelletje: Wat kies jij?

  
Huis zonder daglicht    OF   Glazen huis zonderHuis zonder daglicht    OF   Glazen huis zonder
                                 gordijnen                                 gordijnen



Spelletje: Wat kies jij?Spelletje: Wat kies jij?

InteresInteressansante baante baan   OF    Goedbetaalde baan   OF    Goedbetaalde baan



Spelletje: Wat kies jij?Spelletje: Wat kies jij?

  
Een klein huis            Een klein huis            OF OF         EEen groot huisen groot huis
in het centrum in het centrum                   buiten Amsterdam                  buiten Amsterdam



Spelletje: Wat kies jij?Spelletje: Wat kies jij?

  
Ik weet alles           OF                 Ik weet nietsIk weet alles           OF                 Ik weet niets



Aanbod:Aanbod:
Stap 1:  Ga naar de website en selecteer een taalStap 1:  Ga naar de website en selecteer een taal

https://cyberschool.nl/ouderinfo/https://cyberschool.nl/ouderinfo/



Aanbod:Aanbod:
Stap 2:  Bekijk het aanbodStap 2:  Bekijk het aanbod

Stap 3:  Wat is interessant voor jou?Stap 3:  Wat is interessant voor jou?

Stap 4:  Wat wil je doen na afloop van deze cursus?Stap 4:  Wat wil je doen na afloop van deze cursus?
Schrijf het op en bespreek het.Schrijf het op en bespreek het.



Terugblik:Terugblik:
Bespreek met elkaar wat je geleerd hebt. Bespreek met elkaar wat je geleerd hebt. 

Wat was interessant? Wat was interessant? 

Wat heb je onthouden? Wat heb je onthouden? 

Waar ben je trots op?Waar ben je trots op?

Heb je tips aan ons?Heb je tips aan ons?



Extra praat oefeningen:Extra praat oefeningen:

Spreektaal over leren.Spreektaal over leren.


