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WAT IS DIE WOLKSKOOL?
Die Wolkskool is ’n produk van die
Skoleondersteuningsentrum (SOS), ’n nie-winsgewende
organisasie met ’n span onderwyskundiges wat ten doel
het om gehalte Afrikaanse onderrig te help verseker.
Die Wolkskool is ’n nuwe
generasie leerplatform vir leerders.
Onderwysers en ouers word ingelig,
bemagtig en betrek by hul kinders
se vordering. Leerders kan ter enige
tyd leerinhoud bemeester deur
middel van hoë kwaliteit videolesse,
assesserings asook ondersteunende
lesmateriaal in vakke soos
Wiskunde, Wetenskap, en Afrikaans
Huistaal – gebaseer op die KABV
kurrikulum, in Afrikaans, alles teen

’n fraksie van die koste wat ekstra
klasse sou kos.
Onderwysers kan die vordering
van individuele leerders en klasse
op die stelsel dophou. So kan
hulle probleemareas identifiseer
en doeltreffend aanspreek in die
klaskamer. Onderwysers kan ook
direk met die klas of met ouers
kommunikeer oor belangrike reëlings
of haakplekke in die leerproses.

Die Wolkskool is die enigste platform van sy soort in Afrikaans
en bied vir skole stelselmatig blootstelling aan ’n nuwe model
van onderwys. Die aanvanklike loodsgroep van agt skole wat
reeds Die Wolkskool implementeer, lewer uitstekende resultate.
Leerders en onderwysers is baie entoesiasties oor die onderrig
model en skole beplan reeds uitbreiding na meer grade en vakke.
Hoewel tegnologie nooit ’n onderwyser kan vervang nie, kan dit onderwysers bevry van
herhalende inligtingsoordrag en bied Die Wolkskool akkurate terugvoer oor leemtes in
leerders se begrip wat doelgerig aangespreek kan word. So skep die stelsel ruimte vir
onderwysers om te fokus op dit wat wel ’n verskil maak.

Voordele van Die Wolkskool
	Hoë gehalte onderrig in Afrikaans
	Onderrig deur die beste opvoedkundige kenners
	Vraestelle, werkkaarte en memorandums is tot die
beskikking van leerders en onderwysers
	Leerders kan lesse op aanvraag kyk
	Leerders kan enige tyd aanlyn kontak maak met
beskikbare dosente van Die Wolkskool

Watter inhoud bied
Die Wolkskool tans?
Die Wolkskool fokus op die vakke waar die grootste
behoefte is en het dus ’n volledige kurrikulum vir
Wiskunde (Graad 4 – 12) en sal ook in 2020 volledig
voorsiening maak vir Fisiese Wetenskap (Graad 10 – 12),
Lewenswetenskap (Graad 10 – 12) en
Natuurwetenskap (Graad 4 – 9).
Afrikaans Huistaal word deurlopend uitgebrei sodat die
volledige kurrikulum-inhoud vir Graad 10 – 12 in 2020
’n kwartaal vooruit beskikbaar sal wees. Daar sal ook in
Januarie 2020 ’n volledige Studiemetode-kursus beskikbaar
wees, asook ’n Grondslagfase-program, Wiskundige
Verryking en Wiskunde Geletterdheid vir Graad 10 – 12.

Voordele vir LEERDERS
wat Die Wolkskool gebruik:
	Reuse besparing teen slegs R200 per leerling per jaar.
	Onbeperkte toegang tot alle Wolkskoolmateriaal vir die betrokke graad.
	Leerders kan teen hulle eie pas leer.
	Leerders wat skaam is om te vra, kan lesse oor en oor kyk.
	Individuele probleme word aanlyn deur Die Wolkskool-dosente hanteer.
	Leerders en ouers kan maklik sien hoe hulle vorder met leerwerk.

Voordele vir ONDERWYSERS
wie se leerders Die Wolkskool gebruik:
	Jaarlange gratis lidmaatskap van ’n toepaslike SOS-vakvereniging.
» Gratis SACE-geakkrediteerde SOS-opleidingsgeleenthede.
» Afslag by SOS-kongresse.
	Bly voor met die jongste ontwikkeling op die gebied van tegnologie in die klaskamer.
	Onderwysers word bemagtig.
	Bespaar tyd.
	Skep geleentheid vir differensiasie om hoë-orde denke te ontwikkel.
	Skep geleenthede vir toepassing van kennis in verskillende kontekste.
	Multidissiplinêre toepassing.
	Groter deursigtigheid vir onderwysers oor leerders se vordering.
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