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Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,

Of je nu al terug bent in de klas of op het punt staat om het komende schooljaar
te beginnen, hebben leraren en opvoeders de opdracht om studenten en
personeel veilig te houden, terwijl ze hun zware taak van zorg en onderwijs
behouden. 

Deze casestudy illustreert hoe een kleuterschool de Time Timer® WASH, een
visuele timer voor handen wassen, gebruikte om hun leerlingen het vertrouwen
en de onafhankelijkheid te geven die nodig waren om hun handen goed te
wassen, zodat de leerkrachten konden blijven doen waar ze goed in zijn:
lesgeven. 
 

De Time Timer WASH gebruiken op een kleuterschool -
Casestudy 
Casestudy samenvatting 

1. Leer leerlingen van alle leeftijden om goed en zelfstandig de handen
te wassen.

2. Maak kostbare tijd vrij in de klas door efficiënte handwasprocessen
te ondersteunen.

3. Verbeter de aanwezigheid en beperk de verspreiding van ziekte
tussen studenten en docenten.

Download een PDF van deze Casestudy

https://mailchi.mp/3460c50c8c55/new-improved-time-timeroriginals-8875702?e=[UNIQID]
https://timetimer.eu/time-timer-wash-handwashing-timer/
https://timetimer.nl/time-timer-wash-de-handwas-timer/
https://mcusercontent.com/3bafdc5874a47b77bbea8e7de/files/0f788f33-acd0-76e5-c8cf-dec0637fb578/Case_study.01.pdf


“De Time Timer WASH helpt de kinderen echt om te begrijpen hoe
lang ze hun handen moeten wassen”

Zoals op de afbeelding te zien is,
geeft de Time Timer® WASH
leerlingen de mogelijkheid om
zelfstandig hun handen te wassen.
Het stelt de leerlingen in staat
zichzelf te redden en erop te
vertrouwen dat ze hun handen lang
genoeg wassen. 

Een hulpmiddel zoals de Time
Timer® WASH die aan het begin van
het schooljaar wordt toegepast, kan
het hele schooljaar een blijvende
routine in de klas creëren.

“Omdat jonge kinderen nog geen goed besef hebben van het
verstrijken van de tijd, zal het voor volwassenen belangrijk zijn
om ervoor te zorgen dat het handenwasproces correct wordt
uitgevoerd en met succes kan worden gestuurd. De Time Timer
WASH® is een product dat er gemakkelijk voor kan zorgen dat
een jong kind het juiste proces doorloopt voor effectief handen
wassen, zonder dat een volwassene hoeft te controleren hoe lang
ze wassen.” - Eva C. Phillips, Ed.D.  
 

Sinds de Time Timer® WASH in de klas en het toilet gebruikt wordt, vinden de
onderwijzers dat het 

 
“...helpt bij het garanderen van goede handhygiëne en veiligheid

in onze klaslokalen tijdens de Covid-19-pandemie.” 
 

Het gaat echter verder dan de pandemie:
 

Door de handen 20 seconden te wassen, kan de opkomst van
schoolkinderen toenemen en kan het aantal mensen in de
algemene bevolking dat ziek wordt tot 58% verminderen. 

 

Download hier de Time Timer® WASH Activity Guide

https://timetimer.nl/time-timer-wash-de-handwas-timer/
https://timetimer.nl/time-timer-wash-de-handwas-timer/
https://timetimer.nl/time-timer-wash-de-handwas-timer/
https://timetimer.nl/time-timer-wash-de-handwas-timer/
https://issuu.com/robo-toys/docs/curriculumpdfdownload_handwashguide_robo_education?fr=sN2Q1NTgwNzMxMA


Zie de Time Timer WASH 
in actie met Heather Rogers

Wil je meer weten over de Time Timer WASH in een één-op-één live demo?
We willen deze visuele timer voor het wassen van handen graag met u delen
en al uw vragen beantwoorden.

Vraag hier een gratis Time Timer® WASH monster aan

Aanvraag Live Demo Time Timer® WASH

https://vimeo.com/582417826
https://www.linkedin.com/company/robo-educational-toys?trk=NUS_CMPY_FOL-pdctd
https://www.facebook.com/pages/Robo-Educational-Toys-BV/285872151493114
http://www.twitter.com/roboeducational
https://www.flickr.com/photos/robo-toys/albums
https://www.instagram.com/robo_educational_toys/
mailto:info@robo-toys.com?subject=Free%20Sample%20Time%20Timer%C2%AE%20WASH
mailto:info@robo-toys.com?subject=Aanvraag%20Live%20Demo%20Time%20Timer%C2%AE%20WASH%20
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