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Hallo eerstejaar,
Ik ben Tijs, en ik zal je steun zijn om je te helpen studeren in je nieuwe school.
Je zal wel al gemerkt hebben dat het hier helemaal anders is dan in de basisschool : je bent
weer ineens de jongste, je kent hier niemand, elk uur heb je een nieuwe leraar, de manier
van lesgeven is anders, …
Maar je hoeft je geen zorgen te maken. We willen je met dit boekje “Leren leren” helpen
om je een goede studiemethode aan te leren.
In dit boekje vind je allerhande nuttige tips over studeren. Het is een boekje dat je tijdens
het jaar voortdurend kan raadplegen. Hou het bij de hand. Het kan een nuttig hulpmiddel
zijn. Het zal je ook in de volgende jaren steeds goed van pas komen.
Het boekje leert je stap-voor-stap omgaan met de nieuwe lessen. Ook de leerkrachten
zullen dit boekje gebruiken om je op weg te helpen met een goede studiemethode.
In het boekje ga je me een aantal keer zien terugkomen, ik heb dan iets speciaals te
melden:
Het omgekeerde uitroepteken :
Wanneer je me hiermee ziet verschijnen wil dit zeggen dat ik een tip voor jou
heb.

Blad papier :
Als je dit symbool ziet, wil dit zeggen dat we de theorie gaan verduidelijken met
een voorbeeld.

Tijs in actie :
Nu wordt het tijd dat je in actie schiet. Je moet nu je handen uit de mouwen
steken en iets doen.
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Beste ouders,
Uw zoon of dochter is de basisschool al ontgroeid. Hij/zij zet vandaag de eerste stappen in
het secundair onderwijs.
Dit is een grote verandering. Een verandering in omgeving, van vrienden, van leerkrachten,
van studeren, … Het betekent ook anders werken en studeren.
Met dit boekje “Leren leren” willen we een hulpmiddel geven om een goede
studiemethode en werkwijze op te bouwen.
De leerling moet natuurlijk zelf leren, dat kan je niet in zijn/haar plaats doen. Maar
motivatie door leerkrachten, en zeker door ouders, is zeer belangrijk.
We willen U betrekken bij de wijze waarop uw zoon of dochter bezig is met het gegeven
“leren leren”. Ouders en school kunnen samen motiveren. Leren leren is zeer belangrijk.
In de hogere studies zullen de leerlingen grote hoeveelheden leerstof moeten verwerken.
Het leren omgaan met informatie en de verwerking ervan, is daarom even belangrijk
geworden als het beschikken over directe kennis. Daarom is het aanleren van een goede
studiemethode van heel veel belang.

WAT KAN JE ALS OUDER DOEN :
 Toon belangstelling voor de studie-arbeid van uw kinderen.
Feliciteer ze voor wat ze goed doen. Monter ze op als het wat minder gaat.
 Neem dit boekje eens door. Zo zie je op welke manier ze goed kunnen
studeren.
 Kom naar de infoavonden rond leren leren. Het contact tussen ouders en
de school is heel belangrijk. Je kan steeds bij de leerkrachten terecht met
vragen of problemen.
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Schooltaal, een andere taal?
SCHOOLTAAL IS EEN ANDERE TAAL DAN SPREEKTAAL :
 Schooltaal is de taal die in de school gebruikt wordt door leraren in de lessen maar ook
is het de taal van de handboeken, de taal van de vragen bij toetsen en examens!
 Schooltaal verschilt erg van de taal thuis en op de speelplaats.
 In de lagere school heb je die taal ook nodig maar minder dan in de middelbare school.
In de middelbare school moet je meer zaken kennen en je moet die grondiger kennen.
 Woordenschat van schooltaal lijkt moeilijker dan die van de taal op de speelplaats.
Dat is zo als je er nooit mee bezig bent : je leest, bijvoorbeeld, nooit, je kijkt op de
televisie nooit naar het nieuws, naar een documentaire, enz.
 Je vindt ze in de verschillende zaakvakken zoals : aardrijkskunde, geschiedenis, biologie,
wetenschappelijk werk, technologie, wiskunde, enz.

Als voorbeeld gebruiken we een stukje tekst uit het handboek van
aardrijkskunde :
Verstedelijkt wonen - De functies
De functies in een verstedelijkte woonkern komen overeen met die in de landelijke
woonkern, maar het aanbod is uitgebreider. De woonfunctie is de belangrijkste. De
handelsfunctie situeert zich vooral in het centrum. Er zijn meer soorten winkels dan
in een landelijke woonkern (supermarkt, kledingzaken, restaurant...). Aan de
grotere verbindingswegen groeit de lintbebouwing van handelszaken. Ook de
dienstenfunctie is uitgebreider: kerk, gemeentehuis of dienstencentrum,
basisschool, soms een secundaire school, cultureel centrum, sporthal.
De landbouwfunctie wordt er verdrongen. Sommige hoeven zijn verbouwd als een
'fermetje', andere hoeven zijn omgeven door woonwijken. Dat leidt vaak tot
conflicten, bv. reukhinder, uitbreiding... Dikwijls vind je er ook een industriële
functie. De moderne bedrijven zijn gegroepeerd op bedrijventerreinen. Nieuwe
verkavelingen slorpen steeds meer open ruimte op.
(p. 65, Geogenie 1+2)
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 Een woord als “landbouw”, verwijst naar voorbeelden als “boerderijen”,
“akkers”, “weiden”, “koeien”, enz.
 De “landbouw” is een begrip dat veel zaken samenvat.
 In het voorbeeld vind je veel schooltaalwoorden :
o verstedelijkt
o functie
o aanbod
o zich situeren
o lintbebouwing
o dienstenfunctie
o verkaveling
o opslorpen
 Sommige woorden kun je vervangen door een gemakkelijk synoniem
(bv. “uitgebreid” = groot of veel), maar met veel woorden die hierboven
staan, lukt dat niet.
 Ken je de betekenis van de woorden die hierboven staan? Ze staan in je boek
van aardrijkskunde, dus moet je ze kennen als je de leerstof goed wil
begrijpen!
WAAROM MOET JE SCHOOLTAAL KENNEN? :
 Als je de schooltaal niet kent, begrijp je niet goed wat je leert. Je krijgt nooit inzicht in
de leerstof.
 Je hebt schooltaal nodig om een opgave te begrijpen. Als je de opgave niet begrijpt,
weet je niet wat je moet zoeken en je begrijpt dan ook niet wat je met bepaalde
gegevens moet doen. (sorry, “gegevens” is ook een schooltaalwoord, ik denk wel dat je
begrijpt wat ik bedoel).
Als je voor wiskunde, bijvoorbeeld, vraagstukken moet oplossen, moet je begrijpen wat
de gegevens zijn en wat er gevraagd wordt.
 Erger is het als je de vragen van de toetsen en het examen niet goed begrijpt : dan
antwoord je verkeerd of te veel of te weinig en dat kost punten!
 Als je later teksten en leerstof moet samenvatten, moet je schooltaal kennen, anders
vind je de hoofdzaken niet.
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 Het “van buiten leren” is geen oplossing want de leerstof wordt uitgebreider. Je moet
de leerstof ook kunnen uitleggen.
JE LEERT SCHOOLTAAL DOOR :
 thuis te lezen en woorden die je niet begrijpt, op te zoeken of er een verklaring voor te
vragen aan je ouders, je grote broer of zus, enz.
 in de klas op tijd je vinger op te steken en vragen te stellen.
 moeilijke woorden van je leerstof op te zoeken achteraan in het handboek (de lijst van
de begrippen) of in een woordenboek of encyclopedie en die te noteren in een lijst die
je tijdens de les en het studeren naast je legt.
 op de televisie ook te kijken naar interessante documentaires, praatprogramma’s, enz.
 de krant te lezen, een wetenschappelijk tijdschrift, enz.
 te stoppen met altijd maar spelletjes te spelen op je computer en tijd vrij te maken om
met taal en woorden bezig te zijn.

Deel 2 - Begin – 1. Tijdens de les
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Tijdens de les!
De ideale leerling (die bestaat echt!) luistert goed, antwoordt, vraagt uitleg, oefent, merkt
op, kortom, doet mee. Als je met de leraar meedoet, begrijp je de les beter. Als de leraar
zijn best doet en jij ook, dan loopt het vlot in de les.

ALLES BEGINT MET DE LES AANDACHTIG TE VOLGEN
EN GOEDE NOTITIES TE NEMEN
Goed studeren wil ook zeggen dat je goed oplet maar ook dat je meewerkt.
Je moet vooral proberen de leerstof te begrijpen zodat je thuis minder werk hebt.
Wat je in de les begrepen hebt, is al half gekend.

GOEDE NOTITIES!
Goed
opschrijven

Wat kennen?

Onderstreep
wat echt
belangrijk is

Onderstreep
niet te veel



Tijdens de les moet je goed opschrijven zodat je goede notities hebt.
Notities na een les overschrijven omdat je die dag geen zin hebt om te
noteren, is tijdverlies.



Duid goed aan wat je moet kennen maar ook wat je niet hoeft te
kennen.



Onderstreep en gebruik kleuren. Gebruik er niet te veel, overdrijf niet :
verspil geen tijd met kleuren en tekenen, let liever goed op!
Onderstreep alleen wat echt belangrijk is.

 Onderstreep zeker niet te veel. Als je te veel onderstreept, valt het niet
op wat belangrijk is. Je notities worden dan bijzonder slordig. Luister dus
goed naar wat de leraar laat aanduiden (onderstrepen, aankruisen, enz.)
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HOU ORDE EN VERMIJD FOUTEN IN JE NOTITIES!
Stop je notities
goed weg

Zorg altijd dat
je goede
notities hebt

 Als je bijvoorbeeld bundels krijgt met leerstof, moet je die in je map
voor dat vak stoppen (en niet in je schoolagenda, bijvoorbeeld).
 Hou de notities bij, schrijf ze op tijd over als je afwezig was. Als je op het
einde van de trimester nog veel moet kopiëren dat je dan pas mist, hoe
kun je dan een goed cijfer voor je dagelijks werk hebben? Notities van
iemand anders kopiëren is alleen aan te raden als je een lange tijd
afwezig geweest bent. Zorg dan dat je de notities krijgt van iemand die
nauwkeurig opschrijft en waarvan je het handschrift goed kunt lezen.

NOTEER OOK WOORDVERKLARINGEN!
Niet tussen de
regels of in de
marges
Een apart blad
Maak
kolommen

 Schrijf geen woordverklaringen tussen de regels of in de marges. Er staat
dan zoveel op je blad en door elkaar dat je de stof niet meer kunt leren.
 Noteer de verklaringen op een apart blad, dat is veel duidelijker.
 Verdeel je blad in twee delen. Trek een verticale streep tussen de delen
en schrijf links ervan het woord en rechts de verklaring. Noteer ook de
context waarin het woord gebruikt wordt.
 Hoe je een goede lijst met te verklaren woordjes maakt, leer je verder in
deze bundel.

Je vindt hier een voorbeeld van een goede woordverklaringlijst :
spreken is zilver, zwijgen goud
het verschil “luisteren” – “horen”

selecteren
het doelwit

Spreekwoord – zwijgen is soms beter dan
iets (domweg) zeggen
Luisteren doe je met aandacht, horen niet
(je hoort bv. een geluid, maar let er niet
op)
kiezen, uitkiezen



Wat of wie je wil raken als je schiet
Hier : plek waar de dieven van plan
zijn om in te breken
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Waar studeer ik?
Vooraleer je van start kan gaan met studeren, moet je er voor zorgen dat je in de best
mogelijke omgeving kan beginnen. We gaan je “studeerruimte” eens onder de loep
nemen.
Waar moet je op letten als je thuis gaat studeren? Hoe richt je je studeerruimte in? Hoe
blijf je geconcentreerd? …

ZOEK EEN VASTE PLAATS OM TE STUDEREN
Probeer altijd op een VASTE PLAATS te studeren : ofwel in je kamer, ofwel altijd op
dezelfde plaats in de keuken of woonkamer. Studeer BIJ VOORKEUR IN JE EIGEN KAMER,
of ergens waar het stil is en niemand je stoort.
ALGEMENE TIPS !
Zorg voor
plaats

Niet prullen

Geen GSM
Hou vol, blijf
aan tafel zitten

Concentreer je,
begin te
schrijven

Geen afleiding
van broertjes of
zusjes

 Je hebt plaats nodig, zorg dat je werktafel leeg is als je begint. Ruim dus
op als je stopt.
 Leer alleen bezig te zijn met je werk. Laat je niet afleiden door
leesboeken, tijdschriften of hobbymateriaal. Als je er niet kunt afblijven,
doe alles dan weg.
 Zet je GSM af : je bent niet te spreken, je hebt het druk, je studeert.
 Verplicht jezelf om te blijven zitten. Heb je het daar moeilijk mee, begin
dan met 15 minuten, dan een half uur, enz. tot je het volhoudt. Op den
duur wordt het een gewoonte.
 Als je je moeilijk kan concentreren, is het aangeraden in het begin
schriftelijk te werken. Je schrijft dan, bijvoorbeeld, het overzicht van wat
je moet kennen op. (Dit leer je verder in deze studiehulp : een overzicht
maken.)


Waar je ook studeert, probeer met je ouders af te spreken dat broertjes
of zusjes je met rust laten. Lukt dat niet, dan kom je misschien best naar
de naschoolse studie!
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STUDEER JE IN DE WOONKAMER?
Geen TV, radio

 Kies dan een rustig plaatsje, ver van radio, tv en computer

Zorg dat je je
boeken bij je
hebt

 Zorg dat je je boeken bij je hebt. Je verliest veel tijd als je telkens voor
een boek of een woordenboek naar je kamer moet hollen. Je denkt dan
achteraf dat je veel gestudeerd hebt, maar je hebt echt veel tijd
verloren!

Babbel niet met
je huisgenoten

 Babbel niet voortdurend met je huisgenoten. Dat is moeilijk met
mensen om je heen.

STUDEER JE OP JE EIGEN KAMER?
Niet op bed
studeren

Muziek bij het
studeren

 Ga niet op je bed zitten om te studeren, je hebt een tafel nodig, zodat je
goed kunt schrijven
 Muziek bij het studeren kan wel als de muziek niet te ritmisch is en,
vooral, als er geen liedjes gezongen worden. Liedjes leiden de aandacht
af, zeker als je net de taal studeert die ook in de liedjes gebruikt wordt.
Als de muziek je stoort bij je concentratie, zet je hem dus best af. De
muziek mag zeker niet te hard staan en mag alleen achtergrondmuziek
zijn die voor rust zorgt. In het algemeen studeer je beter zonder muziek;
muziek is voor de pauzes !

Zorg voor
voldoende licht

 Zorg dat je genoeg licht hebt. Iemand die rechtshandig is, moet zijn
bureaulamp links op zijn bureau zetten, wie linkshandig is, zet ze aan de
rechterkant.

Een prikbord
tegen de muur

 Hang tegen de muur een prikbord. Dit kan gebruikt worden voor het
ophangen van memo’s, lessenrooster, herhalingsschema, enz. – zie
verderop.

Een vaste
plaats voor je
materiaal

 Geef woordenboeken, atlas, tekenmateriaal, enz., een vaste plaats. Dit
kan in een kast of een rek, niet te ver van je werktafel omdat je zaken
die je niet weet, moet kunnen opzoeken!

Leg extra
materiaal in
een lade

 Schrijfgerief, plakband, liniaal, schaar, perforator en ander materiaal kun
je bij de hand houden maar worden liefst in een lade bewaard, zo liggen
ze niet in de weg en begin je er niet mee te prullen.
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Wanneer studeer ik?
Ken je deze gevoelens ?
Aan je tafel zitten en niet kunnen beginnen ? Boeken raken niet uit de boekentas. Geen zin.
Geen zin.
Opstaan, muziek opzetten, uit het raam hangen, in de spiegel kijken, naar beneden lopen…
Daar rinkelt je GSM: “Ja, hallo; blablabla… blablabla …”
En dan niets gedaan hebben. En ’s anderendaags (onverwachte) toets, bedenkelijke
rimpels, Frans dat Chinees lijkt, de leerkracht die je niet gerust laat… Stress. Stress.
Of helemaal anders : je stil houden om geen aandacht te trekken. En, het lukt. Maar je
voelt je niet goed met je gevoel van “laat maar gaan” en afzakken, afzakken… Geen zin.
Geen zin.
En dan het rapport, het uur der waarheid.

HEEL MOEILIJK EN TOCH DOODSIMPEL :
BEGIN ELKE DAG ROND DEZELFDE TIJD
BEGIN, STEL NIET UIT :
 Wacht niet tot morgen, begin vandaag! Als je te lang na de school wacht, heb je geen
zin meer, stel dus niet uit.
 Spreek met je ouders af wanneer je begint : doe dat dan ook, laat zien dat ze op je
beloftes kunnen rekenen en erger elkaar niet.
 Het is belangrijk dat je op tijd begint : een verplichting wordt dan een gemakkelijke
gewoonte. Als je elke dag blijft uitstellen, wordt het hoe langer hoe moeilijker om te
beginnen. Neem dus zonder veel geprul of gepieker je schoolagenda uit je boekentas
en begin.
 Begin, zeur niet. Begin.
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MAAK THUIS AFSPRAKEN :
 Maak thuis afspraken :
o Wanneer eten we?
o Moet ik helpen bij het afwassen? Mag ik dat vandaag eens overslaan, ik heb nog
veel werk.
o Wanneer ga ik naar bed?
 Maak ook tijd voor je hobby’s, de muziekschool, de sportclub, etc!
Zorg dat je zoveel mogelijk gestudeerd hebt vóór je vertrekt.
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Hoe plan ik mijn tijd per dag?
ELKE DAG IS EEN (KORTE)
DAGPLANNING AAN TE RADEN
MAAK ELKE DAG EEN KORTE DAGPLANNING :
 Gebruik voor je dagplanning altijd je schoolagenda! Die mag gerust open op je
werktafel liggen.
 Probeer je studeertijd in te schatten maar zit er niet minutenlang over te piekeren – als
je het niet weet, begin dan te studeren, je zult wel zien wat het wordt.
 Als je op je “studieteller” opschrijft hoelang je studeert, kun je je studeertijd misschien
later wel inschatten. Zo’n studieteller vind je ook in dit boekje bij de bijlagen achteraan.
 Leer eerst je les en maak daarna de taak, draai die volgorde niet om. Een taak is een
toepassing, je moet eerst de stof kennen om een goede taak te maken!
 Je hoeft zeker niet alle lessen van die dag na te kijken voor je begint met de lessen van
’s anderendaags, dat kost teveel tijd.
 Als je moeilijke leerstof gehad hebt die je maar net begrepen hebt, is het wel aan te
raden die stof ’s avonds kort na te kijken, dan raak je je inzicht niet kwijt. De stof
instuderen doe je dan op de dag vóór de les.
STUDEER IN BLOKKEN VAN 50 MINUTEN :
 Neem na 50 minuten flinke studie, een pauze van 5 of 10 minuten, maar draai dat niet
om : niet 10 minuten studie en 50 minuten pauze !
 Na nog eens 50 minuten mag je wat langer pauzeren maar weer niet te lang : ongeveer
een kwartier (zoals de lespauzes dus op school).
 Als je klaar bent met studeren, neem dan ontspanning.
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 Gebruik de pauzes en je vrije tijd niet om televisie te kijken, op de computer te spelen,
enz. Loop beter eens buiten om te voetballen, te lopen. Na binnenzitten heb je frisse
lucht en zuurstof nodig.
HOELANG MOET IK PER DAG STUDEREN? :
 Studeer elke dag ongeveer even lang. Als je voor 's anderendaags niet veel werk hebt,
begin dan aan een taak voor later, of herhaal de stof van een vak waar het minder goed
voor gaat.
 Wacht niet tot de laatste avond om iets in te studeren, zeker niet als het moeilijk is.
Begin al op voorhand, dan kun je het nog eens nakijken, verbeteren, of iemand laten
nalezen. Een opstel, een samenvatting, een vertaling, enz., maak je best niet op één
avond.
 Hou rekening met “moeilijke dagen” : dagen met veel vakken (van 1 lesuur), dagen
waarop je vakken hebt die voor jou moeilijk zijn,…
 Begin op voorhand. Wat je kunt herhalen, ken je dubbel zo goed!
 Zeg nooit (bijvoorbeeld) : “Ik moet morgen geen wiskunde studeren omdat ik geen toets
krijg!”
Je leraar heeft misschien geen toets aangekondigd, maar je moet toch elke dag de
leerstof instuderen, zo kun je de les erna goed volgen en dan begrijp je ze beter. Doe
dat voor alle vakken.
ALS JE KLAAR BENT MET STUDEREN...
 Als je klaar bent met je taken en de studie, kijk dan nog eens na of je niets vergeten
bent!
 Zet in je schoolagenda een kruisje bij elk vak dat helemaal afgewerkt is, dat geeft een
prettig gevoel.
 Stop nu al je materiaal weg, ruim je bureau op. Blaadjes met leerstof en gemaakte
schema’s komen in de juiste mapjes, woordenboeken worden teruggezet.
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 Ruim alles op als je klaar bent met werken! Je werktafel moet leeg zijn.
 Kijk in je schoolagenda wat je ’s anderendaags nodig hebt voor de lessen; stop de taken
die je moet afgeven in een kaftje zodat je ze snel terugvindt.
 Maak je boekentas klaar en neem ontspanning. Ga nooit rechtstreeks van achter je
werktafel je bed in : je zal moeilijk kunnen inslapen.
HOELANG MOET IK PER WEEK STUDEREN? :
 Dat hangt er vanaf hoe snel en hoe geconcentreerd je studeert.
 Je moet ook grondig werken. Als je dat doet, kom je vlug aan 10 tot 12 uur per week.
 Let op de cijfers van je rapport : als je volgens jou en je ouders, genoeg haalt, dan
studeer je genoeg uren per week. Wil je meer halen, dan moet je meer tijd spenderen
aan de vakken.
 Waarschijnlijk weet je niet zo direct hoeveel uren per week je studeert. Vul eens 2 of 3
weken na elkaar de studieteller “Hoeveel studeer je per week ?” in, dan weet je precies
hoe veel (of hoe weinig) je studeert.
Zo’n studieteller vind je ook in dit boekje bij de bijlagen achteraan.
MOET IK OOK TIJDENS HET WEEKEND STUDEREN? :
 Jazeker! Het weekend is ideaal om een grote taak te maken, iets af te werken wat je
hebt laten liggen, een probleem met een vak op te lossen, enz. Je hebt dan rustig de
tijd om het goed te doen.
 Een vrije dag kan ook wel eens gebruikt worden om achterstand op te halen en je bij te
werken.
MOET IK OOK TIJDENS DE VAKANTIE STUDEREN? :
 Als je flink studeert tijdens het schooljaar, zal dat niet nodig zijn.
 Als je niet veel doet en te veel onvoldoendes op je rapport hebt, zul je jezelf wel
moeten bijwerken, en dat is misschien (hopelijk niet) ook tijdens de vakantie nodig.
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Over boeken en de boekentas
Kijk eens wat er allemaal in je boekentas zit voor een hele dag les…
Een volledige dag les kan bestaan uit 7 lessen, dus neem je misschien 7 handboeken, 7
werkboeken en 7 schriftjes én nog bijkomende notities mee. Voor sommige vakken heb je
soms meer dan 1 handboek nodig (bv. een bijkomende spraakkunst, een woordenboek, een
atlas, enz.).
Je hebt ook een goed gevulde pennenzak nodig, een blok schrijfpapier voor toetsen en
taken, een lange lat, enz.
Heb je die dag tekenen of L.O., dan heb je minder handboeken nodig maar wel weer andere
spullen.
Blijf je in de studie, dan moet je misschien ook boeken voor ’s anderendaags meebrengen –
bv. als je een herhaling hebt van een vak waarvan je die dag geen les hebt.
’s Middags moet je ook nog eten en drinken.

JE BOEKENTAS WORDT ALSMAAR DIKKER.
HOE LOS JE DIT OP?
OPLOSSINGEN MET EEN AANTAL NADELEN :
 Je kunt een kastje (locker) huren in de school, op die manier kun je een aantal boeken
in de school laten.
Nadeel :
o Een kastje huren kost geld.
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 Je laat een aantal boeken in de klas, met de anderen spreek je af dat je die achteraan
netjes bij elkaar legt of zet.
Nadeel :
o Boeken in de school laten vraagt organisatie :
 Je moet nagaan welke boeken je mee naar huis moet nemen. Wat als
je ’s avonds zonder de boeken zit waarvoor je ’s anderendaags een
toets of taak hebt?
 Boeken die niet gekaft zijn en waar geen naam op staat, worden al
eens verwisseld of meegenomen door iemand anders die zijn boek
niet bij zich heeft.
Een aantal van die boeken worden nogal eens niet teruggebracht, ze
worden nog eens “vergeten”.
 Zorg dus dat je naam duidelijk op je boeken staat, zo komen boeken
die blijven liggen altijd terecht.
DOELTREFFENDE OPLOSSING :
Er is nog een andere mogelijkheid dan wat hierboven staat : thuis organiseren wat je mee
naar school neemt en zorgen dat je alleen meeneemt wat je nodig hebt die dag!

ORGANISEER WAT JE MEE NAAR SCHOOL NEEMT
NEEM ALLEEN MEE WAT JE NODIG HEBT DIE DAG!
 Schaf je enkele dikke ringmappen aan voor gebruik in de klas – formaat A4, het formaat
van de werkboeken, de overhoringsbladen, de bundeltjes die je van de leraar krijgt.
 Zorg voor 7 “organisers” in elke map – 1 per lesuur, dus. (Een “organiser” is een blad in
karton of plastic).
 Aan de hand van je schoolagenda stop je in die mappen wat je die dag per lesuur nodig
hebt maar je neemt niet mee wat je die les niet gebruikt, dus :
o Je neemt niet je hele werkboek mee maar dat deel of hoofdstuk waar je in de les
mee bezig bent.
o De vorige delen laat je thuis, van de volgende delen neem je genoeg mee voor
twee lessen (je hebt dus iets te veel bij je, zodat je niet verrast wordt als de
leraar wat vlugger gaat).
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o Gemaakte taken en opdrachten neem je zeker mee. Klasseer die bij het vak waar
je ze nodig hebt. Stop die taken niet in je schoolagenda of los in je tas !
o Natuurlijk neem je ook de notities mee die je nodig hebt.
o Een bijkomende tip :
 Vraag aan de leerkracht als de schoolagenda ingevuld wordt, wat je de
volgende les nodig hebt.
 Doe dat zeker als je meer dan één handboek gebruikt. Vraag ook wat je
van de voorgaande lessen mag thuislaten.
 Waarom zou je de leerkracht ook niet vragen of 1 handboek per bank
volstaat ? Je moet dan wel met je klasgenoot naast je afspreken wie het
handboek meebrengt, je kunt dat per week afspreken, bijvoorbeeld.
 Thuis gebruik je best 1 ringmap per vak :
o In die ringmap stop je de delen van je notities en je werkboek die je niet mee naar
school neemt.
o Je moet er ook een plaatsje voorzien voor je verbeterde toetsen, overhoringen,
taken (vooraan of achteraan, bijvoorbeeld).
o Bundeltjes of stencils die je krijgt (voor biologie, aardrijkskunde, geschiedenis,
bijvoorbeeld) moet je ook klasseren bij het hoofdstuk waar ze bij horen.
o Notities moeten er ook in : klasseer die ordelijk zodat de bladzijden op elkaar
volgen.
o Als je op die manier elke dag je mappen bijhoudt, zit niet alles door elkaar. Je
verliest dan geen tijd met opruimen en klasseren (en je mama thuis ook niet).
WANNEER EN HOE MAAK JE JE BOEKENTAS? :
 Zeker niet ’s morgens voor je naar school gaat, je hebt dan te weinig tijd. Je maakt je
boekentas ’s avonds, na het studeren.
 Leg je schoolagenda open en kijk welke vakken je ’s anderendaags hebt.
 Stop, per lesuur, notities en gemaakte taken of opdrachten in je grote map. Vergeet
ook niet na te kijken of je extra materiaal nodig hebt.
 Je schoolagenda komt als laatste in de boekentas.
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VERZORG JE HANDBOEKEN :
 Handboeken zijn duur en hebben erg te lijden van het dagelijks gebruik en vervoer in
de boekentas.
 Behandel ze dus niet nodeloos ruw, maar verzorg ze en kaft ze best.

 Als je ondoorschijnend kaftpapier gebruikt, moet je het vak op de kaft schrijven.
 Schrijf in elk geval je naam op je handboeken : zo krijg je ze terug als ze ergens blijven
liggen.
 Een boek dat er na een jaar gebruik nog goed uitziet, brengt meer op dan een totaal
versleten boek !
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Een goede studiemethode
Tijdens het studeren je hele cursus letterlijk overschrijven is tijdverlies; naar je boeken
zitten kijken of staren en alles alleen mondeling opzeggen, is ook niet goed.
In het komende hoofdstuk lees je hoe je goed studeert.

EEN STUDIEMETHODE WAARBIJ JE ACTIEF STUDEERT
Je moet tot een studiemethode komen waarbij je ACTIEF STUDEERT, dan ken je de leerstof
het best.
Als je slechte cijfers haalt en toch hard studeert, moet je proberen te weten komen
waaraan dat ligt. In de bijlagen 3 en 5 vind je een studeertabel per dag of per vak. Hiermee
kan je te weten komen of je op de juiste manier studeert. In de bijlage 4 vind je een
studeertabel per week (studieteller). Hiermee kan je te weten komen of je wel voldoende
studeert.
Als je er niet uit raakt, spreek dan je ouders of je klasleraar aan – de klasleraar zal je naar
de begeleiding sturen.

Bekijk eerst het SOORT LEERSTOF dat je moet instuderen.
Er zijn 2 soorten leerstof – dus zijn er ook 2 studiemethodes!

Afhankelijk van het soort leerstof kies je de juiste studiemethode. De 2 studiemethodes die
hieronder staan, helpen je daarbij.

STUDIEMETHODE 1 : VAN BUITEN LEREN
STUDIEMETHODE 2 : BEGRIJPEND LEREN
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STUDIEMETHODE 1 : VAN BUITEN LEREN
 Er is leerstof die je van buiten moet leren. Je moet wel nadenken maar de klemtoon ligt
meer op het gebruik van je geheugen.
 Voorbeelden : Franse woordjes, wiskundige begrippen, landen en hun hoofdsteden, …
 De volledige uitleg van deze studiemethode vind je bij “Hoe leer ik woordjes?”

STUDIEMETHODE 2 : BEGRIJPEND LEREN
 Er is ook leerstof die je eerst moet begrijpen voor je ze instudeert.
 Je moet dan eerst veel meer begrippen en woorden verklaren en redeneren om de
leerstof te begrijpen en pas daarna kan je alles leren of de theorie toepassen in
oefeningen.
 Voorbeelden : vakken als aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, wiskunde.
 Die vakken noem je zaakvakken. Zaakvakken mag je nooit van buiten leren zonder dat
je begrijpt wat je leert.
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NOTEER WAT JE VOLGENS DE EERSTE OF TWEEDE STUDIEMETHODE MOET
LEREN!
Kies uit de volgende mogelijkheden :
o Franse woordjes
o Definities van wiskunde
o Een atlas leren gebruiken
o Hoe je de Nederlandse werkwoorden vervoegt
o Een schema van een tekst uit het handboek maken
o Een oefening voor wiskunde opnieuw maken
o De tijdsband voor het vak geschiedenis leren
o Oefeningen zinsontleding studeren
o De hoofdsteden van de landen van Europa leren
Methode 1 : van buiten leren

Methode 2 : begrijpend lezen
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Hoe leer ik woordjes?
STUDIEMETHODE 1 : VAN BUITEN LEREN
1. I N S T U D E R E N :
WOORDJES NOTEREN :
 Bij het noteren van woordjes ga je volgens dezelfde werkwijze te werk als bij een
woordverklaringslijst.
 Verdeel je blad in 2 delen.
 Trek een verticale streep tussen de delen
 Schrijf links de vreemde woorden.
 Schrijf rechts de vertaling in het nederlands

Je vindt hier een voorbeeld van goede woordenlijst :
bonjour
voici
une fille
un garçon
un ingénieur
au revoir
un livre
un fauteuil
une table

goedendag
hier is
een meisje
een jongen
een ingenieur
to ziens
een boek
een zetel
een tafel
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UITSPREKEN VAN WOORDJES :
 Begin met het uitspreken van de woordjes die je opgeschreven hebt, of van de lijst
die je in je boek vindt.
 Spreek je woordjes uit. In de studie doe je dat natuurlijk niet hardop maar in jezelf.
Maar als je thuis komt, spreek dan de woordjes goed uit. Als je ze al in de studie
geleerd hebt, zal het uitspreken vlug gaan.
 Leg in de elk geval de klemtoon op de juiste lettergreep en spreek het woord
duidelijk lettergreep na lettergreep uit.
Dat gaat beter als je regelmatig oefent en gewoon raakt aan de uitspraak van de
taal.
 Als je een CD met de teksten hebt :
o Beluister de CD aandachtig en doe de sprekers na.
o Werk met de pauzetoets van je CD-speler of computer : luister aandachtig
naar een zin, druk op de pauze toets en zeg die zin na. Ga dan verder met de
volgende zin, enzovoort, op die manier oefen je je uitspraak perfect.
 Gebruik zoveel mogelijk al je zintuigen als je een taal studeert :
o Schrijf, spreek luidop, luister.
o Probeer op de televisie, radio, het internet programma’s te volgen op jouw
niveau, bijvoorbeeld, jongerenprogramma’s, een jeugdfilm, enz.
o Ideaal is als je een taalkamp volgt, naar het land gaat waar de taal gesproken
wordt, correspondeert met een penvriend, enz. – je krijgt dan een echt
taalbad.
LEES DE WOORDJES EN DE VERTALING :
 Lees de woordjes en de vertaling een paar keer aandachtig. Probeer vanaf de 2 e
keer de vertaling te onthouden.
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BEDEK DE KOLOMMEN VAN JE WOORDENLIJST BEURTELINGS :
 Bedek eerst de vertaling in het Nederlands, zodat je de vreemde woorden ziet.
o Spreek ze goed uit.
o Let op de spelling.
o Probeer de Nederlandse vertalingen mondeling op te zeggen.
o Werk met een blaadje dat je woord na woord verschuift en dat telkens de
vertaling bedekt.
o Je hoeft niet te schrijven, tenzij je je moeilijk kunt concentreren of als je de
vertaling absoluut niet kunt onthouden. Een keer meer herhalen werkt
echter beter.
 Bedek dan de kolom met de vreemde woorden, zodat je alleen de vertaling ziet.
o Werk weer met je blaadje waar je woord na woord verschuift.
o Je mag nu wel schrijven, maar je moet niet overdrijven :
 je schrijft woordjes op die moeilijk te spellen zijn of die je moeilijk kunt
onthouden.
 Zie je dat je veel spellingfouten maakt op toetsen, dan schrijf je de
woorden met vreemde lettercombinaties, accenten, een moeilijke
uitspraak wel best op.
 Als je woordjes leest, doe dat dan ook in een andere volgorde (van beneden naar
boven, van in het midden naar boven en weer naar beneden, enz.)
Je kennis mag niet afhangen van de volgorde!
WOORDEN DIE JE NOG NIET KUNT ONTHOUDEN, SCHRIJF JE OP :
 Woorden die je, na een paar keer herhalen, moeilijk of niet kunt onthouden, schrijf
je best apart op (op kaartjes bijvoorbeeld).
 Je kan ze achteraf één na één bekijken en instuderen.
 Je kunt die moeilijke woorden ook een kleurtje of een teken geven, zodat je ze vlug
terugvindt.
 Leer die woordjes eens apart na elkaar.

Deel 3 - Studiemethodes – 2. Hoe leer ik woordjes?

~ 26 ~

EXTRA 1 : KOMEN DE WOORDJES UIT EEN TEKST? :
 Het is altijd goed om de tekst waaruit de woordjes komen, na te lezen. Zo kun je
nogal eens afleiden wat een woord betekent en je onthoudt het ook beter. Ook zul
je het gemakkelijker in de juiste context gebruiken.
EXTRA 2 : ANDERE GEGEVENS BIJ EEN WOORD ONTHOUDEN :
 Voor veel talen moet je ook andere gegevens bij een woord onthouden.
Leer die gegevens altijd direct bij het woord, je hebt ze altijd nodig als je het woord
gebruikt !
 Enkele voorbeelden :
o In het Latijn of het Grieks : genitief, geslacht, stamtijden, nummer van een
vervoeging.
o in het Frans : het bepaald lidwoord dat het mannelijk of het vrouwelijk
aanduidt – het genus kan anders zijn in het Nederlands :
 de stoel = mannelijk in het Nederlands
 la chaise = vrouwelijk in het Frans
EXTRA 3 : LAAT JE OVERHOREN :
 Woordjes kun je heel gemakkelijk door iemand laten overhoren. Je kan dit aan één
van je ouders of grotere broer of zus vragen.
 Er bestaan ook (online) computerprogramma’s waarmee je dat kunt doen.
o Overhoor :
http://www.efkasoft.com/overhoor/overhoor.html
o Wrts (online) :
http://www.wrts.nl/
EXTRA 4 : STUDEER NIET TE LANG AAN ÉÉN STUK :
 Studeer niet te lang aan één stuk maar leg je lijstje na een tijdje opzij. Doe wat
anders en studeer je lijstje later nog eens in.
 Bijvoorbeeld :
o 30 minuten oefenen; dan doe je een halfuur wat anders, wiskunde
bijvoorbeeld; dan werk je weer 30 minuten aan je woordjes; weer doe je een
tijd wat anders en je eindigt met een 3de (of 4de) beurt van 15 minuten.
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EXTRA 5 : OEFENINGEN MAKEN :
 Maak de oefeningen over de woordenschat die in je werkboek staan of op de CD die
bij het handboek hoort.

TIP : Begin op tijd met woordjes of begrippen – een paar dagen voor je ze
moet kennen. Je hebt dan nog tijd om ze nog eens te herhalen.
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2. H E R H A L E N :
WAAROM IS HERHALEN ZEER BELANGRIJK? :
 het aantal lijsten voor verschillende talen is groot : per jaar moet je honderden
woordjes bijleren.

 Je geheugen kan niet alles vasthouden, je vergeet kennis na een tijd : kennis moet
opgefrist worden.

 Als je vlot wil spreken in een vreemde taal moet je woordjes onmiddellijk kennen en
niet na minutenlang nadenken : ze moeten in je “lange” geheugen zitten, niet in je
“korte” – om ze in je “lange” geheugen te krijgen moet je ze herhalen, alleen op die
manier lukt dat.
 Zonder herhaling lukt het niet!
HOE WOORDJES HERHALEN? :
 begin met de woordjes die je in je lijstje als “moeilijk” aangeduid hebt
 herhaal de woordjes van de vorige les(sen) snel mondeling als je de volgende
instudeert
 heb vooral aandacht voor woorden die op elkaar lijken en let op gelijkenissen en
verschillen
o Bijvoorbeeld :
majesteit – maïstijd
sirene – sereen
o Schrijf ze weer op als je de verschillen vergeten bent.
 Gebruik Cd’s als je die hebt (zie volgende bladzijde)

TIP : herhaal ook als je eens een rustige week zonder overhoringen hebt of
tijdens het weekend.
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3. P R A K T I S C H E H U L P M I D D E L E N :
HET “HARMONICA-BLAADJE” :
 Leg een leeg blad over één van de kolommen (met de woordverklaring
bijvoorbeeld). Vul daar de verklaring op in.
 Verbeter en doe je boek dicht.
 Vul nu de andere kolom in (die met de nieuwe woorden).
 Verbeter. Plooi dan je eerste kolom weg en schrijf de oplossingen naast de 2e
kolom.
 Verbeter. Als je blad breed genoeg is, kun je het nog eens plooien en weer
oplossingen opschrijven. Je kunt ook op een ander blad doorgaan, natuurlijk.
HET DOOSJE MET DE MOEILIJKE WOORDEN :
 Knip voor alle moeilijke woordjes een kaartje waarop je aan één kant het vreemde
woord schrijft, en aan de andere kant de betekenis(sen).
 Haal de kaartjes één na één uit de doos en oefen.
 Woordjes die je gemakkelijk vergeet, stop je in een kleiner doosje.
GEBRUIK CD’s MET GELUIDSFRAGMENTEN VAN VREEMDE TALEN :
 Beluister de cd vóór je begint met woordjes te studeren en probeer te begrijpen
wat je hoort. Je mag meer dan 1 keer luisteren.
 Studeer de woordjes in twee richtingen zoals dat hierboven beschreven werd.
 Als je de woordjes kent, beluister de cd dan nog een keer.
Luister goed naar de woordjes die je (nog) niet kent, kruis die aan in je lijst en
studeer ze opnieuw.
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 Je kan jezelf dicteren en woordjes leren :
o Werk met de pauzetoets van je cd-speler of computer.
o Luister aandachtig naar zin 1.
o Druk de pauzetoets in en schrijf de moeilijke woorden uit die zin op.
o Ga verder met de volgende zin, enzovoort, tot je alle zinnen hebt
opgeschreven.
o Vergelijk dan wat je opgeschreven hebt met de tekst in je handboek.
o Verbeter de woordjes die je fout opgeschreven hebt en schrijf ze 3 keer juist.
Op die manier onthou je de juiste schrijfwijze.
 Je kunt de uitspraak op dezelfde manier oefenen :
o Werk met de pauzetoets van je cd-speler of computer.
o Luister aandachtig naar zin 1.
o Druk de pauzetoets in en zeg de zin na.
o Dan neem je de volgende zin en je gaat zo door tot de tekst af is.
o Eventueel oefen je een 2e keer.
 Als je ’s anderendaags of enkele dagen later, bijvoorbeeld, de cd nog eens 1 of 2
keer beluistert, herhaal je wat je geleerd hebt.
o Ideaal is als je de woordjes die je dan niet meer kent, nog eens herhaalt.
o Als je dat een aantal weken volhoudt met de stof die je niet zo goed kent,
dan zijn de problemen i.v.m. de spelling, de uitspraak en de woordenschat
voorbij.
 Elke taal moet regelmatig herhaald worden : het is normaal dat je zaken vergeet.
Je kennis moet dus regelmatig opgefrist worden.
 Misschien heb je ook een cd bij je hand- of werkboek. Gebruik die natuurlijk ook.
Er staan ook allerlei oefeningen op die je helpen met je stof.
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Hoe studeer ik zaakvakken?
STUDIEMETHODE 2 : VIJFSTAPPENPLAN
ALGEMEEN :
 Zaakvakken zijn, bijvoorbeeld, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, exploratie, de
theorie van wiskunde, enz.
 Leer die stof niet van buiten, schrijf ze niet helemaal over en blijf ze ook niet telkens
weer lezen! Studeren is wat anders.
 Het gaat om stof waarbij je moet redeneren en nadenken. Natuurlijk moet je ze ook
onthouden maar dat is veel makkelijker als je die stof goed begrepen hebt.
 Stof waarbij je meer moet redeneren, meer nadenken, moet je natuurlijk ook
onthouden maar dat is veel makkelijker als je die stof begrepen hebt.
 Studeer zaakvakken steeds volgens het vijfstappenplan.
DE STAPPEN VAN HET VIJFSTAPPENPLAN :
1. Verkennen :
 Kijk hoe de leerstof in elkaar zit en hoe je die aanpakt.
 Maak een schriftelijk overzicht van de leerstof (als je dat niet krijgt van de
leraar).
2. Lezen en begrijpen :
 Opzoeken van moeilijke woorden en begrippen.
 Onderstrepen van het belangrijkste.
 (Een schema maken).
3. Instuderen van de leerstof.
4. Controleren van je kennis en oefeningen, taken en voorbereidingen maken.
5. Regelmatig herhalen en plannen voor een herhaling of een examen.
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STAP 1 : VERKENNEN :
Let op in de les

 Let goed op in de les. Meestal zegt de leraar in het begin van de les hoe
de stof aansluit bij de vorige les en hoe ze in elkaar zit. Volg goed mee
en kijk naar de titels die hij aanduidt, het verband dat hij legt met de
vorige les, enz.

Stel vragen

 Stel vragen als dat nodig is. Schrijf de informatie die je krijgt op,
onderstreep wat hij je zegt, zet uitroeptekens, kruisjes, onderstreep,
enz.

Let op de
indeling

 Bekijk thuis de leerstof opnieuw grondig. Let vooral op de titel(s) van het
hoofdstuk, de tussentitels en probeer die indeling te begrijpen.

Hoe past de
leerstof in het
geheel?

 Kijk ook na hoe het stuk leerstof – dat je moet kennen – past in het
geheel van het hoofdstuk. De beste informatie vind je in de inhoudstafel
van je boek of het bordschema van de leraar.

GA UIT VAN DE INHOUDSTAFEL EN VUL DIE AAN :
 Maak een duidelijk overzicht op een apart blad waarop je niets anders schrijft!
o Helemaal links schrijf je het thema of het hoofdstuk
o Iets meer naar rechts het eerste deel
o Nog meer naar rechts de onderdelen van dat deel, enz.
 Titels die op elkaar volgen moeten recht onder elkaar staan!
Zo komt de hoofdindeling links op je blad terecht en schuift de onderverdeling meer
naar rechts
 Laat genoeg plaats vrij onder een nieuwe titel, na een nieuw hoofdstuk.
Wees niet bang om wat meer papier te gebruiken. Als je de puntjes niet te dicht bij
elkaar zet, wordt je overzicht duidelijker : je ziet dan hoe de delen van de stof op
elkaar volgen, jeziet hoe de stof in elkaar zit.
 Als je dagelijks je les leert, hoef je het volledig overzicht niet af te hebben.
Maak het overzicht dan voor die dag, vul volgende keer aan. Zo raakt het overzicht
af tegen dat er een herhaling komt en dan heb je het volledige overzicht nodig.
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 Voor veel zaakvakken krijg je bundels die de leraar zelf maakt. Maak op een apart
blad een overzicht van de stof in de bundel.

Je vindt hier het voorbeeld van de bundel voor biologie in het eerste jaar :
 Schrijf de titeltjes die je in de bundel vindt onder elkaar maar zo dat je de
indeling goed ziet.

Thema 2. Functionele bouw van de zaadplant
1. Macroscopische bouw van zaadplanten
1.1 Hoofddelen van de zaadplant
1.2 Wortels
- bouw
- functies
- variaties
1.3 Stengels
- bouw
- functies
- variaties
a. kruidachtige en houtachtige stengels
b. wortelroset
c. liggende, hangende, windende en klimmende
stengels
1.4 Bladeren
- bouw
- functies
- variaties
a. gesteelde en zittende bladeren
b. nervatuur
c. bladinsnijdingen
. bladrandinsnijdingen
. bladschijfinsnijdingen
d. bladstand
1.5 Bloemen
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STAP 2 : LEZEN EN BEGRIJPEN :
 Begin met de verklaring van de moeilijke woorden van het overzicht : van dat overzicht
moet je elk woord kunnen verklaren.
 Stel dus vragen bij de leerstof! De belangrijkste vragen hier zijn :
o Begrijp ik wat ik leer?
o Kan ik een voorbeeld geven over wat hier staat?
o Kan ik in eigen woorden zeggen wat hier staat?
HOE VERKLAAR JE MOEILIJKE WOORDEN?
 Let goed op in de les : de meeste woorden worden er uitgelegd. Noteer die
verklaring in je bundel.
 Raadpleeg de begrippenlijst achteraan in je handboek of op de CD die bij het
handboek hoort.
 Gebruik een woordenboek of een encyclopedie als je de verklaring niet begrijpt of
niet vindt. Zorg dus dat je die opzoekwerken bij de hand hebt!
 In plaats van een verklaring kun je ook een voorbeeld geven dat je begrijpt.

HOE SCHRIJF JE MOEILIJKE WOORDEN OP?
 Als je veel woordjes hebt moeten opzoeken, schrijf je die best niet tussen de regels
van een tekst of in de marge van je cursus, de leerstof moet overzichtelijk blijven.
 Schrijf de woordjes dus op een apart blad waarop je de titel en het hoofdstuk van je
leerstof schrijft.
 Schrijf de woordjes goed onder elkaar.
 Trek een verticale streep tussen de woordjes en de uitleg – zo kun je het woordje of
de uitleg volledig bedekken als je studeert.

Deel 3 – Studiemethodes – 3. Hoe studeer ik zaakvakken?

Je vindt hier een voorbeeld (uit het overzicht van biologie) van een goede
woordverklaring :
functioneel

macroscopisch

een variatie

wat de werking van iets beschrijft –
in de bundel gaat het om de werking van delen
van een zaadplant
wat zo groot is dat je het met het blote oog
kunt zien (het tegenovergestelde van
microscopisch)
een verandering, iets wat anders is dan
gewoonlijk, een andere mogelijkheid
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STAP 3 : INSTUDEREN :
HOE DOE JE DAT? :
 Neem je ingevulde bundel en volg de aanwijzingen nauwkeurig. Als er staat
“Raadpleeg je boek”, doe dat dan. Leg het boek voor je op je werktafel.
 Neem nu het overzicht dat je gemaakt hebt en leg het voor je. Neem een nieuw
blad en vul nu elk puntje van het overzicht aan met de stof bij die je moet kennen.
 Stel vragen bij de leerstof : vraag je af welke informatie bij elk onderdeel van het
overzicht moet komen en schrijf dit bij elk puntje.
AFBEELDINGEN :
 Als er staat dat je de afbeeldingen moet kennen of als die helpen om de leerstof
beter te begrijpen, teken die dan na.
 Schrijf de benamingen van de onderdelen er in potlood bij. Gom die benamingen
een paar keer uit en vul ze dan opnieuw in tot je ze van buiten kent.
MAAK VAN JE OVERZICHT EEN SCHEMA :
 Als je de stof van het overzicht aanvult, krijg je een compleet schema waar je hele
leerstof in staat!
 Bewaar dat schema, je kunt het later gebruiken als je je stof herhaalt voor een grote
toets of het examen.
 Kom je moeilijke woorden tegen, schrijf die dan op in de woordverklaring.

Deel 3 – Studiemethodes – 3. Hoe studeer ik zaakvakken?

~ 37 ~

We vullen het voorbeeld van de bundel voor biologie in het eerste jaar aan :
 De aanvullingen zijn met een cirkel aangeduid

Thema 2. Functionele bouw van de zaadplant
2. Macroscopische bouw van zaadplanten
1.1 Hoofdelen van de zaadplant – teken hier afbeeldingen 2.1, 2.2 p 17
1.2 Wortels
- Bouw : wortelstelsel met :
. hoofdwortel
. zijwortels
. wortelhaartjes
. wortelmutsje
-

functies :
. opname van …
. vasthechting van …

-

Variaties : bijwortels =

LEER AAN DE HAND VAN JE SCHEMA :
 Je moet nu achter elk woord dat je opgeschreven hebt de verklaring of definitie
leren, die moet je dus onthouden.
o In het voorbeeld hierboven is dat bijvoorbeeld :
 “hoofdwortel”
= 1 grote wortel
 “zijwortel”
= kleinere wortel naast de hoofdwortel
 De verklaringen of definities hoef je niet woord voor woord op te schrijven.
Ze staan in je bundel. Je moet de verklaringen kunnen opzeggen en daarbij moet je
ook nadenken, zo vind je veel verklaringen vanzelf!
o In het voorbeeld hierboven is dat bijvoorbeeld :
 “wortelhaartje”
= een heel klein worteltje aan de worteltop
 Als je alles ingevuld hebt en begrijpt, leer dan deel per deel, die stof van buiten.
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 Concentreer je, lees, zeg de stof in stilte op, zonder naar je blad te kijken. Begin
opnieuw als je dat niet kunt.
 Ga zo verder, punt na punt tot je alles kent! Zeg de stof in stilte op!
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STAP 4 : CONTROLEREN :
HOE CONTROLEER IK?
Waarschijnlijk ken je je stof nu wel. Controleer dat op de volgende manier!
 Neem eerst je schema en zeg de stof op aan de hand van het schema.
 Leg dan het schema (= overzicht met de aanvullingen) opzij en keer terug naar je
overzicht (= overzicht zonder aanvullingen).
 Zeg nu je stof op aan de hand van het overzicht. Wat op je schema staat, zie je nu
niet meer staan en moet je kunnen invullen.
Lukt dat niet, dan moet je opnieuw je schema instuderen!
 Leg dan ook het overzicht weg en schrijf het schema opnieuw in het klad op.
Vergelijk het met je schema en kijk of je niets vergeet! Vergeet je toch iets, leer het
dan opnieuw.
NOG EEN BIJKOMEND OPMERKING BIJ ZAAKVAKKEN :
 Als je de theorie van een zaakvak kent, moet je die ook kunnen toepassen.
Dat is bijvoorbeeld bij aardrijkskunde of wiskunde zo.
 De oefeningen die je er krijgt, zorgen ervoor dat je inzicht krijgt in je leerstof, je
kennis wordt er dus groter door.
 Toepassingen en taken zijn dus een echte controle over je kennis.
DOOR OEFENEN KOM JE TOT EEN ECHTE CONTROLE VAN JE KENNIS :
 Oefeningen mag je nooit mondeling maken. Je moet ze schriftelijk maken zonder
naar de oplossing in je notities te kijken.
 Als je de oefeningen af hebt moet je controleren waar je fouten maakt : je moet
grondig nagaan welke fouten je gemaakt hebt. Leer opnieuw de theorie en schrijf of
wat er misgegaan is, dat mag je niet vergeten.
 Als je last blijft hebben met de leerstof, vraag dan bijkomende oefeningen aan de
leraar en vraag hem/haar om die te verbeteren.
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 Je kunt ook oefeningen maken die in het boek overgeslagen werden en die afgeven
aan de leraar.
 Als je niet controleert of je de stof kent, weet je niet zeker dat je ze kent!
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STAP 5 : HERHALEN EN PLANNEN :
HERHALEN :
 Herhaal de leerstof voor een grote toets of het examen.
 Gebruik opnieuw je overzichten, schema’s en woordverklaringen.
Je hebt die niet voor niets gemaakt.
 Je zult merken dat het studeren deze keer veel sneller gaat. Je hebt vroeger al alles
begrepen, je moet de leerstof nu alleen maar opfrissen.
PLANNEN :
 Meestal geeft de leraar de toetsen en herhalingen op tijd op maar als je in de
hogere jaren zit, zul je zelf moeten leren plannen.
 Kijk in een volgend deel van dit boekje hoe je leert plannen.
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Hoe maak ik een schema van
een leertekst in een handboek ?
STUDEER ACTIEF :
MAAK OVERZICHTEN DIE DE STOF
KORT WEERGEVEN!
Een doorlopende tekst in een handboek van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie of een
ander zaakvak is dikwijls moeilijk te leren.
Je kunt de tekst een aantal keren lezen maar dat kost veel tijd en je bent dan nooit zeker
dat je hem echt kent.
Daarom is het handig is als je een schema van een leertekst kunt maken. Dit maakt het
leren een stuk gemakkelijker.
Een echt schema maken is moeilijk in een eerste of tweede jaar, zeker als je dat alleen
moet doen. Gewoonlijk helpen de leraars je nog.
In de tweede graad moet je zelf schema’s maken, je bereidt dat dus best nu al voor, dan
heb je het gemakkelijker.
Hieronder volgen enkele algemene richtlijnen.
1. Verken de leertekst eerst.
2. Lees de tekst grondig en onderstreep het belangrijkste
3. Ga uit van wat je onderstreept hebt en stel het schema op
Verder in dit boekje vind je ook echte voorbeelden uit handboeken. Bekijk die ook goed, ze
helpen je als je zelf schema’s wil maken.

Deel 3 - Studiemethodes – 4. Hoe maak ik een schema?

~ 43 ~

1:VERKEN DE TEKST:
Verken de tekst 

Inhoudstafel

Eerste Alinea

Titels, bijtitels,
tussentitels

de context!

Ordelijke
lijst

Leer de
woordjes

Je moet eerst de tekst verkennen. Je moet vooral de indeling proberen
te vinden.

 Voor je begint met de tekst kijk je best eerst in de inhoudstafel van je
handboek.
Ga na bij welk hoofdstuk, deel, punt, enz. de tekst staat. Zo begrijp je
beter waar het in de tekst om gaat.

 Als er een eerste alinea is, die de stof eronder samenvat, dan moet je
die enkele keren grondig lezen.
Misschien vind je er de indeling van de leertekst in terug. Dat is nogal
eens het geval met een krantenartikel : de eerste alinea is dikwijls een
samenvatting van het hele artikel.
 Titels, bijtitels, tussentitels moet je aandachtig lezen en begrijpen. Je
moet elk woord ervan begrijpen. Als dat niet zo is, dan moet je uitleg
vragen of de moeilijke woorden opzoeken.
o De verklaring van de moeilijke woorden moet passen bij de
betekenis van de titels. Je moet dus een verklaring vinden die
past in de context!
vb. : In een tekst die handelt over geldzaken betekent het woord
“bank” iets totaal anders dan in een tekst die over een school
en klaslokalen handelt.
o Schrijf die woorden op in een ordelijke lijst (dus met links van de
verticale streep het moeilijke woord en rechts ervan de uitleg).
o Leer ook die woordjes, zodat je ze stilaan leert gebruiken.
o Deze voorbereidende stap mag je dus zeker niet overslaan omdat
je anders de vragen van een overhoring misschien niet begrijpt.
Leraars kennen de moeilijke woorden wel en gebruiken er
synoniemen voor in hun vragen.
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Opzoeken
tijdens het
schooljaar

Foto’s,
tekeningen,
tabellen, …

Ken je het
onderwerp?

o
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Woordjes opzoeken is werk voor tijdens het schooljaar. Als je dat
werk laat liggen tot het examen, heb je ’s namiddags geen tijd
genoeg om alles nog op te zoeken.

 Bekijk ook de foto’s, tekeningen, tabellen met informatie, enz.
Zoek wat ze met de titels te maken hebben. Lees ook de onderschriften
bij de afbeeldingen en verklaar die – woorden die je niet kent, schrijf je
weer op in je lijst van moeilijke woorden.
 Ga na wat je al weet over het onderwerp. Misschien kun je die kennis
gebruiken om de nieuwe leertekst beter te begrijpen.
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2 : GRONDIG LEZEN EN KERNWOORDEN
ONDERSTREPEN :
 Na het verkennen moet je de tekst grondig lezen en kernwoorden en kernzinnen
onderstrepen. Die kernwoorden of kernzinnen drukken het belangrijkste van de tekst
uit.
 Woorden die je niet kent tijdens het lezen, moet je opzoeken en in je woordenlijst
schrijven. Als je niet alles goed begrijpt, kun je geen schema maken.
Bij het noteren van woordjes ga je steeds volgens dezelfde werkwijze te werk.
o Verdeel je blad in 2 gelijke helften en trek een verticale streep.
o Schrijf links de moeilijke woorden.
o Schrijf rechts de verklaring.
Je vindt hier een voorbeeld (uit het overzicht van biologie) van een goede
woordverklaring :

macroscopisch

een variatie

wat zo groot is dat je het met het blote oog
kunt zien (het tegenovergestelde van
microscopisch)
een verandering, iets wat anders is dan
gewoonlijk, een andere mogelijkheid

KERNWOORDEN :
 Kernwoorden zijn woorden die dikwijls herhaald worden of woorden waar synoniemen
of tegenstellingen van voorkomen.
o Let ook op de typografie van woorden : vet-, schuin- of GROOTGEDRUKTE woorden
trekken de aandacht en zijn dus meestal kernwoorden.
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o Bekijk het voorbeeld hieronder :

De schaal van een kaart
Het is duidelijk dat alle elementen van een landschap slechts sterk verkleind of
met een symbool kunnen worden weergegeven. Aan de hand van de schaal
kunnen we de werkelijke grootte van afstanden en oppervlakten terugvinden.
In tegenstelling met de foto geldt de schaal van een kaart overal op die kaart.
Op de meeste kaarten komt de schaal op twee manieren voor:
- de breukschaal geeft aan hoeveel maal verkleind de werkelijkheid wordt
weergegeven. Om de werkelijkheid te kennen, moet je de afstand op kaart
vermenigvuldigen met de noemer van de breuk. Hoe groter de noemer van een
breukschaal, hoe kleiner de schaal.
- de lijnschaal is een lijnstuk op kaart aangebracht waarmee je de werkelijke
afstand direct kunt aflezen. Met een passer, een liniaal of een strookje papier
pas je de afstand af en breng je hem over op de kaart.
(Geogenie 1&2 p.9)

WAT IS HET BELANGRIJKSTE IN DIT VOORBEELD?
-

Het woord “schaal” komt het meeste voor, ook in de titel – om dat woord
draait de hele tekst.
De 2 schuingedrukte en onderstreepte woorden verwijzen er ook naar.

-

De titel en “afstanden” en “oppervlakken” zijn vetgedrukt :
die woorden geven aan dat de schaal van een kaart met het weergeven van
afstanden en oppervlakten te maken heeft.
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KERNZINNEN :
 Kernzinnen staan meestal in het begin of op het einde van een alinea.
 Bekijk het voorbeeld hieronder :
Het is geen zeldzaamheid meer: boeven rijden in het holst van de nacht het
uitstalraam van een elektronicazaak aan diggelen en roven al wat niet te zwaar
is. Of enkele jonge nietsnutten slaan puur voor de lol ruiten stuk in een
leegstaand pand. In beide gevallen is er 'glasschade'. Maar slechts in het
laatste geval kan je spreken van vandalisme. Waar het gebroken uitstalraam
van de elektronicawinkel de boeven honderdduizenden franken rijker maakte,
hebben de jongeren in het tweede geval niets méér op zak. Een
vandalenstreek levert geen voordelen op. Vandalisme is het vernielen of
beschadigen van andermans bezit, zonder dat dit voor de dader voordeel
oplevert.
DE KERNZINNEN IN DIT VOORBEELD?
-

In deze alinea komt de auteur tot een definitie van “vandalisme”.
o Hij begint met 2 voorbeelden die hij vergelijkt met elkaar : hij zoekt
dus overeenkomsten en verschillen.
o Van daaruit formuleert hij het echte verschil van vandalisme en
geweld bij een misdrijf : vandalisme levert geen voordeel op. Dat idee
is het belangrijkste van de alinea

 Tijdens het lezen moet je goed redeneren en moet je vragen stellen over welke ideeën
bij elkaar horen.
 Je moet vooral in de gaten houden welke zinnen 1 idee weergeven en wanneer een
volgende zin verwijst naar een ander idee. Elk idee is dus een puntje van je overzicht.
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OPMERKINGEN OVER HET ONDERSTREPEN :
 Onderstreep zo weinig mogelijk maar wel genoeg. Maak een keuze als er meer
mogelijkheden zijn.
 Te veel onderstrepen is niet goed voor de overzichtelijkheid. Je moet nog kunnen zien
wat belangrijk is en wat niet.
 Als er geen kernwoorden of kernzinnen zijn, dan moet je in kort opschrijven wat in de
alinea staat. Dat is moeilijk, zeker voor een beginneling, maar op den duur leer je het
wel.
 Als je twijfelt over wat belangrijk is en wat niet, dan moet je naar de titel en de bijtitels
kijken : alles wat je onderstreept moet daarmee te maken hebben !
 Voorbeelden moet je altijd weglaten. Voorbeelden dienen om iets dat belangrijk is uit
te leggen – als je dat zelf kunt met een ander voorbeeld is het ook goed.
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3 : OPSTELLEN VAN EEN SCHEMA:
 Je moet uitgaan van titels en ondertitels : die geven de hoofdindeling van je schema
weer.
 Ga ook uit van kernzinnen en kernwoorden die je tijdens het lezen onderstreept hebt.
 Schrijf stukken van zinnen op zodat je niet telkens lange zinnen moet lezen : je moet
direct kunnen zien hoe de leerstof in elkaar zit.
 Schrijf het belangrijkste links en het mindere belangrijke meer naar rechts op je blad,
bij het onderdeel waar het bij hoort.
 Zorg dat je 1 idee per puntje opschrijft.
 Gebruik alleen de rechterkant van je schrift. Zo kan je de linkerkant achteraf nog
gebruiken voor een woordverklaring, bijkomende uitleg, enz.
 Laat voldoende ruimte vrij onder een nieuwe titel, tussen twee punten, na een
hoofdstuk, enz. Je aantekeningen worden een stuk duidelijker.
 Schrijf dezelfde onderverdelingen op dezelfde hoogte. Begin niet steeds opnieuw aan
de linkermarge. Maar schuif bij een nieuwe onderverdeling een beetje naar rechts op.
 Laat verschillende onderverdelingen beter uitkomen, zodat ze onmiddellijk in het oog
springen.
Enkele tips om de verschillende onderverdelingen beter te laten uitkomen.
 Een hoofdstuk kun je omkaderen :

Hoofdstuk 1 De zaadplant

 Je kan eventueel verschillende kleuren gebruiken. Gebruik niet teveel
kleuren, dit schept verwarring.
 Je kan een 2e onderverdeling omcirkelen : a

b

 Voor een verdere verdeling kan je gebruik maken van vierkantjes : 1

2
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Een schema van een tekst in het
handboek geschiedenis.
Een kort voorbeeld uit het zaakvak geschiedenis, dat we ontlenen aan het doeboek van de
christelijke mutualiteit van een tijdje geleden :

‘Boeren in onze streken’
Omstreeks 5400 v. Chr. vestigden de eerste boeren zich in onze streken, meer bepaald
in Haspengouw. Daar vonden ze namelijk de vruchtbare grond die gemakkelijk te
bewerken is. Bovendien zat in de bodem vuursteen (silex), die erg geschikt is voor het
maken van scherpe en sterke werktuigen. Om vruchtbare grond te winnen, rooiden de
boeren een deel van het bos. Daarna brandden ze grassen en kreupelhout af. In de as
konden ze dan zaaien. Het land diende eerst als akker en daarna als weide.
De voornaamste gewassen waren graan (o.a. tarwe) en peulvruchten (erwten, linzen).
Het vee bestond uit runderen en wat schapen, geiten en varkens. Er zijn ook botten
gevonden die wijzen op jacht: everzwijnen, herten en reeën. De boeren woonden in
langwerpige boerderijen met muren van ineengevlochten takken, die bedekt werden
met een mengsel van leem en stro. Teruggevonden paalgaten binnenin wijzen erop dat
de huizen schuine daken hadden en waarschijnlijk een vliering voor het opslaan van
voorraden. Het dak werd met stro of riet bedekt. De woning bestond meestal uit drie
delen: stallen, woongedeelte en opslagplaats. De mensen woonden samen in
gehuchten van enkele huizen.
(J. SWERTS & M. MULLENS, Tekens 1. Sporen van mensen, 1997,
Standaard educatieve uitgeverijen Antwerpen)

WERKWIJZE : (Zie ook “Hoe maak ik een schema van een leertekst in het handboek?”)
1. Verken de leertekst eerst.
2. Lees de tekst grondig en onderstreep het belangrijkste.
3. Ga uit van wat je onderstreept hebt en stel het schema op.
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1 : VERKEN DE TEKST :
VERKEN DE LEERTEKST :
 Je moet eerst de tekst VERKENNEN. Je moet vooral INDELING proberen te vinden.
 Het verkennen kan in dit voorbeeld vlug gaan : er is geen inhoudstafel waarin je de
indeling van deze leestekst kunt vinden en de titel is duidelijk.
 Je ziet wel een datum in de eerste regel van de tekst : 5400 vóór Christus.
Je ziet ook enkele vetgedrukte woorden die je dadelijk moet verklaren als je ze niet
kent. Op die manier weet je op welke tijdsperiode en welk gebied de tekst terugslaat, je
kunt de tekst dus situeren.
VERKLAAR DE MOEILIJKE WOORDEN :

VERKLARING
Haspengouw
vruchtbare grond
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2 : GRONDIG LEZEN EN KERNWOORDEN
ONDERSTREPEN :
Na het verkennen moet je de tekst grondig lezen en kernwoorden en kernzinnen
onderstrepen – die woorden drukken het belangrijkste van de leertekst uit.
VERKLAAR EERST DE MOEILIJKE WOORDEN :
 Woorden die je niet kent tijdens het lezen, moet je opzoeken en in je woordenlijst
schrijven ! Als je niet alles goed begrijpt, kun je geen schema maken !
 Begrijp je de volgende woorden ? Je moet ze goed kunnen beschrijven met synoniemen
die je verstaat !
 Maak dus een lijstje van die woorden, verklaar ze en studeer dat lijstje zodat je ze
stilaan kent en leert gebruiken.
 Trek een verticale streep, en schrijf de woorden links van de streep en de verklaring
rechts, zodat je elke kolom volledig kunt afdekken als je de woordjes inoefent.

VERKLARING
Haspengouw
vruchtbare grond
winnen
rooien
kreupelhout
akker
gewassen
botten
paalgaten
vliering
opslaan van
voorraden
gehucht
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 Misschien zijn er nog meer woorden die je niet begrijpt… Werk zat met opzoeken, dus.
Dit is werk voor tijdens het schooljaar, voor nu, dus. Als je het laat liggen tot het
examen, heb je ‘s namiddags geen tijd genoeg om alles nog op te zoeken.
 Deze voorbereidende stap mag je dus zeker niet overslaan omdat je anders de vragen
van een overhoring misschien niet begrijpt. Leraars kennen de moeilijke woorden wel
en gebruiken er synoniemen van in hun vragen.
KERNWOORDEN EN KERNZINNEN :
 Kernwoorden zijn woorden die dikwijls herhaald worden of woorden waar synoniemen
of tegenstellingen van voorkomen.
Let ook op de typografie van woorden : vet-, schuin- of GROOTGEDRUKTE woorden
trekken de aandacht en zijn dus meestal kernwoorden.
 Kernzinnen staan meestal in het begin of op het einde van een alinea.
We passen het onderstrepen toe op het voorbeeld van hierboven :

‘Boeren in onze streken’
Omstreeks 5400 v. Chr. vestigden de eerste boeren zich in onze streken, meer bepaald
in Haspengouw. Daar vonden ze namelijk de vruchtbare grond die gemakkelijk te
bewerken is. Bovendien zat in de bodem vuursteen (silex), die erg geschikt is voor het
maken van scherpe en sterke werktuigen. Om vruchtbare grond te winnen, rooiden de
boeren een deel van het bos. Daarna brandden ze grassen en kreupelhout af. In de as
konden ze dan zaaien. Het land diende eerst als akker en daarna als weide.
De voornaamste gewassen waren graan (o.a. tarwe) en peulvruchten (erwten, linzen).
Het vee bestond uit runderen en wat schapen, geiten en varkens. Er zijn ook botten
gevonden die wijzen op jacht: everzwijnen, herten en reeën. De boeren woonden in
langwerpige boerderijen met muren van ineengevlochten takken, die bedekt werden
met een mengsel van leem en stro. Teruggevonden paalgaten binnenin wijzen erop dat
de huizen schuine daken hadden en waarschijnlijk een vliering voor het opslaan van
voorraden. Het dak werd met stro of riet bedekt. De woning bestond meestal uit drie
delen: stallen, woongedeelte en opslagplaats. De mensen woonden samen in
gehuchten van enkele huizen.
(J. SWERTS & M. MULLENS, Tekens 1. Sporen van mensen, 1997,
Standaard educatieve uitgeverijen Antwerpen)
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 Tijdens het lezen moet je goed redeneren en moet je vragen stellen over welke ideeën
bij elkaar horen.
 Ga dus uit van de titel en hou vooral in de gaten welke zinnen 1 idee weergeven en
wanneer een volgende zin verwijst naar een ander idee.
 Elke idee is dus een puntje van je overzicht.

We kijken even naar een deel van het fragment hierboven :

Omstreeks 5400 v. Chr. vestigden de eerste boeren zich in onze streken, meer bepaald
in Haspengouw. Daar vonden ze namelijk de vruchtbare grond die gemakkelijk te
bewerken is. Bovendien zat in de bodem vuursteen (silex), die erg geschikt is voor het
maken van scherpe en sterke werktuigen. Om vruchtbare grond te winnen, rooiden de
boeren een deel van het bos. Daarna brandden ze grassen en kreupelhout af. In de as
konden ze dan zaaien. Het land diende eerst als akker en daarna als weide…
 1e idee :

 2e idee :

Boeren komen in onze streken wonen.
een herhaling van de titel “Boeren in onze streken”
Waarom komen ze naar onze streken?
 De grond is er vruchtbaar.
 Er zit vuursteen in de grond.

 3e idee :

Hoe ze nog meer vruchtbare grond “winnen”.

 4e idee :

Ze gebruikten die grond eerst als akker en daarna als weide.

BIJKOMENDE OPMERKINGEN OVER HET ONDERSTREPEN :
 Onderstreep zo weinig mogelijk maar wel genoeg. Maak een keuze als er meer
mogelijkheden zijn.
 Te veel onderstrepen is niet goed voor de overzichtelijkheid. Je moet nog kunnen zien
wat belangrijk is en wat niet.
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 Als er geen kernwoorden of kernzinnen zijn, dan moet je in kort opschrijven wat in de
alinea staat. Dat is moeilijk, zeker voor een beginneling, maar op den duur leer je het
wel.
 Als je twijfelt over wat belangrijk is en wat niet, dan moet je naar de titel en de bijtitels
kijken : alles wat je onderstreept moet daarmee te maken hebben !
 Voorbeelden moet je altijd weglaten. Voorbeelden dienen om iets dat belangrijk is uit
te leggen – als je dat zelf kunt met een ander voorbeeld is het ook goed.
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3 : OPSTELLEN VAN EEN SCHEMA :
Door te redeneren en je vragen te stellen heb je je schema bijna klaar. Je moet het alleen
nog op een duidelijke en overzichtelijke manier opschrijven.
 Schrijf stukken van zinnen op zodat je niet telkens lange zinnen moet lezen : je moet
direct kunnen zien hoe de leerstof in elkaar zit.
 Zorg dat je 1 idee per puntje opschrijft.
 Schrijf dezelfde onderverdelingen op dezelfde hoogte. Begin niet steeds opnieuw aan
de linkermarge. Maar schuif bij een nieuwe onderverdeling een beetje naar rechts op.

Boeren in onze streken
a Waarom woonden de boeren in Haspengouw? :
1
2

vruchtbare grond
vuursteen (silex) om werktuigen te maken

b Hoe bewerkten ze de grond?
1
2
3

bos rooien
afbranden gras en kreupelhout
zaaien (eerst akker, daarna weide) :
 gewassen akkers :
graan, peulvruchten
 veeteelt : runderen, schapen, geiten, varkens
(opm. : ook jacht op everzwijnen, herten, reeën)

c Hoe woonden ze?
1

2

langwerpige boerderijen :
- materiaal :
ineengevlochten takken bedekt met mengsel van
leem
en stro, daken van stro
- 3 delen : stallen, woongedeelte, opslagplaats
gehuchten
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Interessant, niet? Dit stukje stof is toch wel beter te leren dan de doorlopende tekst.
Merk op dat je best blijft nadenken als je een overzicht maakt en als je het instudeert !
Bijvoorbeeld :
1. Als mensen zich ergens vestigen is dat omdat het daar goed wonen is, dus omdat er
voordelen zijn – in de tekst vind je twee voordelen, die moet je netjes onder elkaar
schrijven en onthouden !
o reden (waarom daar wonen ?) :
 vruchtbare grond
 vuursteen (silex) om werktuigen te maken

2. Als er vruchtbare grond is en werktuigen voorhanden zijn, is het logisch dat de
boeren de grond gaan bewerken; het is even logisch dat ze bossen gaan bewerken
tot akkers en weiden – hoe ze dat doen, moet je ook onthouden.
o hoe bewerkten ze de grond ?
 bos rooien
 afbranden gras en kreupelhout
 zaaien (eerst akker, daarna weide) :

3. Natuurlijk moet je ook weten wat op die akkers en weiden gekweekt wordt.



gewassen akkers : graan, peulvruchten
veeteelt : runderen, schapen, geiten, varkens
(opm. : ook jacht op everzwijnen, herten, reeën)

4. Natuurlijk moeten mensen ergens wonen.
 wonen :
 langwerpige boerderijen :
- materiaal : ineengevlochten takken bedekt met mengsel van leem en stro,
daken van stro
- 3 delen : stallen, woongedeelte, opslagplaats
 gehuchten

Misschien heb je gezien dat de indeling in alinea’s in het handboek niet logisch is. In plaats
van 2 alinea’s, zouden er beter 3 zijn, dan zie je de indeling van je stof veel beter :
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 alinea 1 : waarom boeren zich rond 5400 v. Chr. zich in onze streken vestigden
 alinea 2 : hoe ze de grond bewerkten en wat ze erop teelden
 alinea 3 : hoe ze woonden
Studeer actief : maak overzichten die de stof kort maar volledig weergeven!
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Hoe maak ik een overhoring?
WAT DOE JE VÓÓR DE OVERHORING?
IN DE KLAS :
 Luister naar de tips en hints van de leraar!
 Stel vragen aan de leraar als hij uitlegt wat je moet kennen en dat niet goed begrijpt.
 Vraag aan vrienden van het het 2e jaar hoe de leraar vraagt. Informeer heel precies hoe
hij vraagt en laat je niet vangen door straffe verhalen.
 Vraag aan je leraar zelf hoe hij overhoort.
 Let goed op in de les : meestal geeft hij tips of legt de klemtoon op wat je goed moet
kennen.
 Hij zegt ook wat je van buiten moet kennen, begrijpen, kunnen toepassen, enz.
Hij zegt zelfs wat je niet hoeft te kennen, wat je best een leest, wat je gewoon mag
overslaan, wat je in het boek moet leren, enz.
 Als je je les bijhoudt, begrijp je de hints van de leraar beter.
 Noteer alles wat hij zegt in potlood in de kantlijn of met een speciaal kleurtje zodat het
opvalt!
THUIS :
 Leer je lessen op de juiste manier (zie het vijfstappenplan bij de studiemethodes).
 Begin op tijd, dan kun je uitleg vragen.
 Lees de vaktips in dit boekje
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 Blijf zeker niet later op en studeer ook niet tot in de late uurtjes.
o Je slaapt dan ook nog slecht.
o Als je je stof niet afkrijgt, is dat omdat je te laat begonnen bent. Hou daar de
volgende keer rekening mee maar ga op die avond op tijd naar bed.
o Met een fris hoofd ’s anderendaags kun je nog wat redden.
 Je kunt eens vroeger opstaan om nog iets na te kijken maar meestal is dat niet nodig.
Doe je dat toch, denk er dan aan dat :
o je minder geslapen hebt en dat je ook minder fris bent dan gewoonlijk.
o je meer last zult hebben om vragen te begrijpen.
o je niet zo geconcentreerd kunnen werken als anders.
o dat vroeger opstaan je waarschijnlijk niet veel extra resultaten oplevert.

Overhoringen dienen om je te testen niet om je te pesten!
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WAT DOE JE TIJDENS DE OVERHORING?
JE HOUDING :
 Blijf kalm als je je vragen krijgt, begin niet te zuchten, geef geen commentaar, raak
zeker niet in paniek, je moet door de zure appel heen.
 Denk positief. Denk : “Ik heb mijn best gedaan, ook als het niet lukt ligt het niet aan mij.
Ik zal het dan de volgende keer anders doen.”
 Als je constant tegen jezelf zegt dat je het niet gaat kunnen, dan kun je het misschien
inderdaad niet. Niet omdat je de stof niet kent, maar gewoon omdat je denkt dat je ze
niet kent.
 Adem dus een paar keer diep in, concentreer je en begin.
 Word je nerveus als je alle vragen doorneemt, doet dat dan niet maar begin dadelijk
met de oplossing, kies een vraag waarvan je voelt dat je ze kent. Gewoonlijk kalmeer je
wel als je een tijdje bezig bent.
HOE BEGIN JE ERAAN? :
 Neem alle vragen door (meestal doet de leraar dat samen met jou).
 Los de vragen één voor één op.
 Los eerst de vragen op waarop je dadelijk het antwoord weet.
 Als je moet zoeken naar een antwoord, laat dan de stof in je hoofd voorbijkomen. Als je
een overzicht van je stof gemaakt hebt, roep je dat punt na punt in gedachten op. Op
die manier herken je wel waarop een vraag terugslaat.
 Denk je dat je te weinig tijd hebt, haspel dan niet alle vragen af maar zorg dat je de
vragen met de meeste punten afwerkt.
Veel komt dat niet voor : als je je les goed leert, ken je de antwoorden op de vragen
wel. Je leraar weet ook zeer goed hoeveel tijd je nodig hebt.
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 Probeer op den duur een beetje te plannen.
o Als je te lang met 1 vraag bezig bent, heb je te weinig tijd voor de volgende.
 Lukt het niet met een vraag, laat die dan (voorlopig) vallen zodat je genoeg
tijd hebt voor de andere vragen.
 Misschien heb je dan achteraf nog tijd voor die moeilijke vraag en een goede
ingeving komt nogal eens achteraf.
o Probeer je tijd in te delen.
 Als je, bijvoorbeeld, 20 minuten krijgt voor drie vragen van gelijke waarde,
dan heb je voor elke vraag ongeveer 6 minuten. De 2 minuten reserve,
gebruik je om je vragen na te lezen.
ANTWOORD DUIDELIJK OP DE VRAGEN? :
 Verzorg je handschrift.
 Vermijd taalfouten.
 Onderstreep opeenvolgende deeltjes, puntjes, enz.
 Werk in het klad als je het antwoord niet zeker kent. Als je een invuloefening krijgt,
schrijf dan het antwoord in potlood als je twijfelt.
 Als je een fout gemaakt hebt, streep dan de fout door en schrijf je antwoord netjes
opnieuw.
 Antwoord niet te veel. Te veel antwoorden wijst erop dat je de vraag niet begrepen
hebt. Je moet dus weglaten wat niet gevraagd wordt. Als je teveel antwoordt, verlies je
punten.
 Antwoord volledig. Lees de vraag een paar keer en let op dat ze volledig beantwoord is.
 Antwoord precies waar het om gaat!
 Antwoord in zinnen of puntjes, zoals de leraar het vraagt. Denk na over de manier
waarop je antwoordt.

Deel 3 - Studiemethodes – 5. Hoe maak ik een overhoring?

~ 63 ~

Enkele voorbeelden om dit te verduidelijken :
 Als de leraar vraagt om twee zaken met elkaar te vergelijken dan moet je
antwoorden volgens deze indeling :
1. Overeenkomsten tussen de 2 zaken
2. Verschillen tussen de 2 zaken
3. Een besluit : zijn er meer overeenkomsten dan verschillen of
omgekeerd?
 Als de leraar je vraagt om een verschijnsel te situeren dan bedoelt hij :
1. Leg uit waar het verschijnsel zich afspeelde
2. Leg uit wanneer het verschijnsel zich afspeelde

LEES JE ANTWOORDEN NA :
 Controleer of je al de vragen hebt beantwoord.
 Zorg dat je wat tijd over hebt om je antwoorden na te lezen.
 Geef niet te vroeg af. Een toets maken is geen wedstrijd waarin je als eerste moet
eindigen. Het mag niet gebeuren dat je ziet dat je fout geantwoord hebt, als je al
afgegeven hebt.
 Geef de overhoring af als de tijd voorbij is. Discussieer daar niet over.
 Als je wat vroeger klaar bent is het meestal niet zo’n goed idee om te beginnen
twijfelen en alles te veranderen, gewoonlijk leidt dat tot nog meer fouten.
 Ben je niet klaar bent met alle antwoorden :
o Het is het toch aan te raden enkele minuten voor het einde van de overhoring te
stoppen en wat je wel wist na te lezen.
o Hals over kop nog wat proberen in te vullen van een vraag, levert meestal niets
meer op maar een volledig antwoord op een vraag wel.
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WAT DOE JE NA DE OVERHORING?
 Waarschijnlijk wordt een overhoring verbeterd in de klas : verbeter nauwkeurig, laat
geen fouten staan.
 Vraag uitleg als je de oplossing niet goed begrijpt. Luister naar de tips die de leraar
geeft en schrijf die ook op.
 Leer van je fouten en leer anders of meer. Laat je de volgende keer niet vangen maar
begin vroeger en werk grondiger.
 Bijt je niet vast in de mening dat je niets kunt en dom bent.
 Stop die verbeteringen niet zo diep weg, zodat je ze nooit meer terugvindt.
 Vraag je af waarom het goed of fout liep. Je leert vooral je leermethode te veranderen
van je slechte overhoringen.
 Zoek de antwoorden op in je handboek of notities en trek besluiten over waar je de
volgende keer beter op moet letten.
 Maak overhoringen opnieuw als je je les opnieuw geleerd hebt.
 Kleine overhoringen zijn een test voor je eerst kennis van de stof. Door die
overhoringen eerste inzicht. Door herhalingen moet je stof opnieuw studeren,
daardoor ken je ze beter. Door verbeteringen nog meer inzicht.
 Kijk je overhoring na voor een volgende toets.
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VOOR EEN TAAK WERK JE OP DEZELFDE MANIER
 Voor een taak, werk je op dezelfde manier als voor een overhoring.
 Het maken van een taak heeft een aantal voordelen :
o je kunt je tijd beter kunt indelen.
o je kunt opnieuw beginnen.
o je hebt meer gelegenheid om te controleren of alles klopt.
o ...
 Doe ook je best voor taken, ze zijn een toepassing op de leerstof en een controle van je
kennis!
 Verbeter je taken grondig en kijk ze na voor een toets.

Deel 3 – Studiemethodes – 6. Hoe studeer ik tijdens de examens?

~ 66 ~

Hoe studeer ik tijdens de
examens?
EEN GOED EXAMEN BEREID JE ELKE DAG VOOR
Het werk tijdens het schooljaar moet een echte voorbereiding op die moeilijke tijd zijn.
HERHALEN EN HERHALEN :
 Studeer je schema's en overzichten in en maak oefeningen opnieuw.
 Vergeet ook niet je taken en opdrachten na te kijken en ga vooral na waar het fout
liep. Zeker moet je ook opnieuw checken of je alles begrepen hebt – controleer dus
ook of je de verklaringen van de moeilijke woorden kent.
 Als je niet herhaald hebt of heb je het moeilijk : het afleggen van het examen elke
dag, wat uren hard werken vraagt, is al een zware belasting.
 Probeer toch je best te doen en probeer te redden wat er te redden valt.
 Wat tijdens het jaar niet voorbereid werd, kan moeilijk goedgemaakt worden
tijdens de namiddag vóór het examen.
 Kennis die met inzicht gestudeerd werd en drie keer of meer ingeoefend werd, raak
je niet zo vlug kwijt en kan op de vrije studienamiddag snel weer opgefrist worden.
 Trek in elk geval lessen voor de volgende examenperiode als je kleerscheuren
opgelopen hebt.
LEG ALLES KLAAR :
 Denk eraan : je cursussen en overzichten moeten kant en klaar liggen als je wil dat
je goed studeert en dat het vooruit gaat.
 Het kan niet dat je nog kopieën moet maken van notities vlak voor het examen : dat
wijst erop dat je niet gewerkt hebt en dat je veel te laat begonnen bent met
herhalen !
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LET OP STIPTE LEEFREGELS BIJ HET STUDEREN :
 Begin stipt op tijd en, liefst, op hetzelfde uur.
 Blijf rustig maar doe je best, voor sommige delen van de stof heb je meer tijd nodig
dan voor andere. Begin met de moeilijkste delen, als dat kan – waarschijnlijk lukt
dat wel als je een goed overzicht van de stof hebt.
 Als je 2 vakken ’s anderendaags hebt, begin dan met het moeilijkste vak of met het
vak dat je minder goed kent. Voor dat vak kun je wat langer studeren dan voor het
andere, maar voorzie toch genoeg tijd voor het tweede vak.
 Je moet dus op tijd kunnen stoppen met een vak, ook als je denkt dat je het nog niet
perfect kent. Als je echt te weinig tijd hebt, moet je daar de volgende keer rekening
mee houden en op tijd herhalen !!
 Natuurlijk is het tijdens het examen te laat om nog rekening te houden met deze
tip: als je 2 examens hebt, moet je vóór de examens beginnen, minstens 1 van de 2
vakken herhaald hebben !!
 Zie ook de tips over hoe je vakken best studeert ! Studeer op dezelfde manier,
studeer dus actief.
 Denk er ook aan dat je voor het examen grotere hoeveelheden studeert : als je klaar
bent met een hoofdstuk of een deel, moet je de stof kunnen opzeggen aan de hand
van je overzicht van dat deel.
 Kijk de overzichten van de leerstof goed na en controleer schriftelijk of je je stof
kent !
 Neem tussendoor (na de korte pauzes om de 50 minuten) na een tweetal uur, bv.,
een kwartier ontspanning (het raam openzetten, naar buiten lopen, een kort
gesprekje, iets drinken, ballen trappen of gooien...)
 Rek je ontspanning niet te lang. Je mag je concentratie niet verliezen. Verspil ook
geen tijd met prutsen zodat je achteraf niet nerveus hoeft te zijn. Studeren vereist
een rustige maar ijverige houding.
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 Na 3 tot 4 keer 50 minuten studeren mag je langer pauzeren. Misschien kun je die
tijd combineren met een eetperiode, zodat je het studeren echt even helemaal
loslaat.
 Eet op tijd, je hebt energie nodig !
 Snoep niet constant, je wordt er moe en loom van.
 Nachtwerk hoeft niet. Middelbaar onderwijs vraagt geen nachtwerk (hoger onderwijs ook niet - geloof niet te veel van de "straffe" verhalen die de ronde doen, er zijn
veel meer gewone verhalen van studenten die op tijd begonnen zijn).
 Ga dus op tijd slapen want je hebt meer slaap nodig dan onder het jaar. Werk ook
niet tot vlak voor je gaat slapen, je slaapt dan moeilijker in.
 Vergeet niet dat je 's anderendaags een helder hoofd moet hebben om de vragen te
begrijpen en die goed op te lossen.
 Experimenteer niet met pillen om wakker te blijven. Het zijn geen tovermiddelen
die de poorten van de wijsheid openen. De wijsheid zit in jezelf, je inzet en je
zelfkennis en niet in een pil.
 Extra vitamines of voedingssupplementen kunnen wel, maar best vraag je raad aan
iemand die daar wat van weet (een dokter, een voedingsdeskundige). Zie ook in dit
boekje “Eet je slim” voor tips over je voeding.
 ’s Morgens vroeger opstaan, kan wel maar je mag niet overdrijven – het is zeker niet
elke keer nodig en een kwartier moet volstaan.
 ’s Morgens moet je de tijd nemen om goed te ontbijten, het heeft geen zin meer om
nog stukken leerstof voor de eerste keer te studeren. Kijk dus alleen je overzichten
nog eens na, dat moet voldoende zijn.

BLIJF RUSTIG TIJDENS HET EXAMEN,
MAAK ER GEEN CRISISTIJD VAN!
Als je je best gedaan hebt, valt je niets te verwijten. Je moet je eigen mogelijkheden leren
kennen maar ook aanvaarden. Vermijd perfectionisme !
Je mag fouten maken, daar leer je van !
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Geef het niet op omdat je "denkt" dat een examen slecht geweest is, zeker niet in het
begin van het examen. Focus je op het volgende examen en doe opnieuw je best.
ZIJN DE UITSLAGEN NIET GOED? :
 Als de uitslagen van het examen niet goed zijn, moet je het daarbij niet laten.
 Overleg met je klastitularis, je vakleraar of je begeleider. Misschien plan je je werk
niet goed of studeer je verkeerd…
 Vraag om je examen in te kijken, kijk grondig en schrijf je conclusies op zodat je het
vak de volgende keer beter aanpakt.
 Verander van afdeling als dat nodig is, maar doe dat niet zonder dat dat besproken
is met je ouders, je klastitularis, je begeleider.
 Kies nooit uit gemakzucht een andere afdeling ! Hou rekening met de adviezen van
de klassenraad, vraag uitleg over die adviezen zodat je ze goed begrijpt.
 Begin het volgende trimester of semester vanaf de eerste dag met volle moed en
laat die na een dag of een week niet zakken. Pak het studeren anders aan als de
cijfers niet goed zijn : gewoon verder doen alsof er niets aan de hand is, wordt bij
het volgende examen niet beloond !
TREK JE LESSEN UIT SLECHTE RESULTATEN :
Nog een belangrijke opmerking : als je besluit om het anders te doen, weet dan dat een
verkeerde of oude gewoonte vervangen door een betere een tijdlang moeite kost. Dat
duurt ongeveer 4 tot 6 weken omdat je hersenen nieuwe banen moeten aanleggen !

GEEF HET NIET TE VLUG OP,
JE MOET DOORZETTEN ALS JE ANDERS WIL STUDEREN!
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Rapport dagelijks werk
Veel leerlingen laten zich telkens weer verrassen door het rapport dagelijks werk.
“Ik heb niets te doen”, zeggen ze de ene week en de volgende week weten ze niet met wat
ze eerst moeten beginnen. Zoveel herhalingen krijgen ze op.

OPLOSSING : PLANNEN
In de week voor het rapport (‘toetsenweek’) kan er nog een toets komen tot en met
dinsdag. Die week is de drukste week, dan plannen de leraars de meeste toetsen.
De week daarvoor zou er al gestudeerd kunnen worden, zo zorg je ervoor dat niet alle
werk zich opstapelt!
Een planning ziet er als volgt uit :
Datum invullen!
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag

Wat studeer ik? – leerstof invullen
In de week voor de ‘toetsenweek’ kan er reeds gestudeerd
worden. Hierdoor zal het werk
zich niet gaan opstapelen.
Dit zijn de vetgedrukte dagen.

In de week voor het rapport
kan er nog een toets komen tot
en met woensdag.
Dit zijn de dagen met de grijze
achtergrond.

Datum van het rapport.

Geleerd?
Ja/Nee
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ZELF EEN PLANNING OPSTELLEN – TIJD VOOR ACTIE!
 In de bijlagen vind je een planning voor het rapport dagelijks werk op
A4-formaat in een gele kleur. (Bijlage 1 – planning rapport dagelijks werk)
 Vul een planning in per rapport dagelijks werk.
 Vul bij de laatste vrijdag (onderaan je schema) de datum van het rapport in.
 1e Kolom :
o Vul achter de dagen ook de juiste datums in.
 2e Kolom :
o Je noteert hier bij het begin van de planning de leerstof op de
verschillende dagen, die je gaat herhalen of studeren.
 3e Kolom :
o Je noteert op het einde van de dag of je de geplande leerstof hebt
herhaald of ingestudeerd.
o Indien de planning van de dag niet gelukt is, kan je die leerstof eventueel
nog onderbrengen in de volgende dagen.
 Verwerk de planning nu al in je schoolagenda, dan word je niet verrast!
 Aan de slag!

Deel 4 - Planning – 2. Examenplanning: herhalingsoverzicht

~ 72 ~

Examenplanning:
herhalingsoverzicht
Het is belangrijk om voor de examens een planning op te maken. Je
moet nadenken over wanneer je een bepaald vak zult herhalen, welk deel van dit vak en
hoeveel tijd je dit gaat kosten.
Een planning ziet er als volgt uit :

Data

Geplande
leerstof

Zaterdag
Zondag
Maandag

Omschrijving leerstof per
vak

Herhaalde stof +
gewerkte uren

Tijdens weekends en andere
vrije dagen heb je het meeste
tijd om te herhalen.
Dit zijn de dagen met de grijze
achtergrond.

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Voor normale schooldagen
moet je zeker nog rekening
houden met gewone toetsen
en taken.

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

HOUD ER REKENING MEE DAT :
 je de weken voor de examenperiode gebruikt om te herhalen;
 je herhaalt op dagen dat je minder werk hebt voor de gewone lessen (weekend,
vrije dagen, woensdagen,…);
 je enkele reservemomenten voorziet voor pech, oponthoud, bijkomende taken, …;
 de halve dagen die je krijgt om een examen voor te bereiden ook meetellen!
Vergeet ook niet de examens bij de juiste dag te schrijven. Dit voorkomt pijnlijke
vergissingen!
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ZELF EEN PLANNING OPSTELLEN – TIJD VOOR ACTIE!
 In de bijlagen vind je een planning voor het rapport dagelijks werk op
A4-formaat. (Bijlage 2 – examenplanning: herhalingsoverzicht)
Voorbeeld voor één dag:
Donderdag 02/06

WI
F

Hoofdstuk (: theorie met oefeningen
Dossier 6: vocabulaire

Alleen theorie
OK
35’

30’

o In de kolom “geplande leerstof” vul je de vakken in die je op deze dag wil herhalen.
o Zorg dat je voor grotere vakken meer dan genoeg herhalingsmomenten voorziet.
Zelfs voor een bijvak is het beter als je dit meermaals herhaalt.
o Voorzie voor de “moeilijke” vakken een extra herhalingsmoment.
o In de kolom “Omschrijving leerstof per vak” vul je in welk deel je wilt herhalen.
o Splits grote vakken op in een aantal kleinere delen. Het is beter verschillende
vakken per dag te herhalen en dit meermaals, dan de hele dag één vak te
herhalen. (Uitgezonderd de dag voor het examen!)
o Zorg dat je alle leerstof voor een vak herhaalt. Als je van jouw leerkracht een
leerstofoverzicht voor een vak hebt gekregen, kan je dit gemakkelijk controleren.
Anders moet je zelf een overzicht maken van de te kennen leerstof voor een vak.
o Controleer na het invullen van het overzicht nog eens extra of alle leerstof van
alle vakken in het overzicht is ingevuld.
o

De kolom “Herhaalde leerstof “ vul je in onmiddellijk nadat je hebt herhaald.
o Schrijf voor elk vak de tijd op de je hebt besteed én of je de geplande leerstof
hebt afgewerkt.
o Indien je de leerstof niet hebt afgekregen, moet je een bijkomend
herhalingsmoment inlassen. Hiervoor dienen de reservemomenten.
EEN RESERVEMOMENT DIENT NIET OM HET HERHALEN UIT TE STELLEN WEGENS
“GEEN ZIN OM TE LEREN”.
o Probeer na elke periode van 50 minuten studeren een kleine pauze (5 à 10
minuten) in te lassen. Even een babbeltje doen of een gezonde snack eten kan
dan wonderen doen.

Deel 4 - Planning – 3. Hoe vul je de studieteller in?

~ 74 ~

Hoe vul je de studieteller in?
Met de studieteller hou je een week bij hoeveel je echt studeert. Vul dat blad juist in. Het
is nog beter als je het blad kopieert en meer dan één week invult, dan is het gemiddelde
veel beter.
In bijlage 4 vind je een lege studieteller.
Een studieteller ziet er als volgt uit :

Data invullen
VAKKEN

Naam en Klas : …………………………..
maandag
Dinsdag
woensdag
19 mei ‘08
2. Vul de datum
Volgorde

minuten

Volgorde in minuten

Volgorde

minuten

1. Naam en
klas

Donderdag

Volgorde

minuten

Wiskunde
Nederlands

S-tijd* per dag

3. Vakken

4. Volgorde/
minuten

5. Studeertijd

Totaal studeertijd per week
NS-tijd

6. Nietstudeertijd

1. NAAM EN KLAS :
o Vergeet je naam en klas niet.
2. VUL DE JUISTE DATUM IN :
o Bij elke dag vul je de juiste datum in.

7. Totale tijd

Totaal
Minuten:
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3. VAKKEN :
o In de eerste kolom vul je al de vakken van je studierichting in.
o De volgorde heeft weinig of geen belang.
4. VOLGORDE EN MINUTEN :
 Onder “volgorde” in de tweede kolom schrijf je een cijfer dat aanduidt met welk
vak je eerst begonnen bent die dag, welk vak het tweede aan de beurt kwam,
welk het derde, enz.
 De titel “Minuten” is wel duidelijk : schrijf het aantal minuten op dat je met een
vak bezig geweest bent.
5. STUDEERTIJD :
 “S-tijd” is je totale studeertijd per dag.
 Je telt dus verticaal alle minuten op.
6. NIET-STUDEERTIJD :
 “NS-tijd” is de tijd dat je niet studeert en die je gebruikt voor een vaste hobby,
een training, enz.
 Bij deze tijden moet je ook je reistijd optellen. Je gaat bijvoorbeeld, elke week 2
keer trainen, de training duurt telkens 2 uur, je moet een half uur rijden naar het
voetbalveld. De NS-tijd is dan in het totaal 3 uur.
7. TOTALE TIJD :
 Als je horizontaal telt, vind je de totale studeertijd maar ook de totale nietstudeertijd.
 Deel het aantal minuten door 60 en je krijgt het aantal uren per week dat je
studeert of niet.
 Je kan dus ook gemakkelijk het gemiddelde per dag berekenen als je de totale
tijd deelt door 7.
 Per vak kan je ook horizontaal optellen hoeveel tijd je per week ervoor studeert.

TREK EEN (JUIST) BESLUIT :
WERK JE GENOEG?
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Over onthouden en goed
leren!
Het geheugen doet soms vreemd. Wat je wil vergeten, krijg je niet uit je hoofd en wat je
wil onthouden, ben je zo kwijt. Hoe meer je wil, hoe minder resultaat dus blijkbaar.

Onthouden hangt van 4 factoren af :





aandacht (attentie)
verwerking
opslag
ophalen.

AANDACHT
AANDACHT = CONCENTRATIE :
 Aandacht heeft alles met concentratie te maken.
 Je concentratie kan verminderen door nervositeit, haast, ongemak, afleiding, stress,
vermoeidheid, lusteloosheid. Dat kan dus zeker ook zo in de klas zijn.
 Veel hangt af van jezelf en of je je best wil doen en goed opletten.
 Laat je niet afleiden door de anderen en leid hen ook niet af.
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AANDACHT BIJ HET STUDEREN :
 Veel hangt af van jezelf en of je je best wil doen en goed opletten. Dat geldt ook tijdens
het studeren.
 Wist je dat je je aandacht bijna als met een schakelaar kunt opzetten en afzetten?
o Als je geen informatie wilt opnemen, dan zet je de aandachtsschakelaar uit :
dat gebeurt bijvoorbeeld, als je iets tegen een vak hebt, een leraar, de school,
enz.
o Probeer je daarom positief op te stellen en zet je aandachtsschakelaar aan, volg
de les en neem notities en doe je best die te begrijpen.
o Bij het begin of einde van je studeertijd, staat je aandachtsschakelaar gewoonlijk
aan en naar het midden toe verslapt de aandacht.
o Vernieuw dus de aandacht regelmatig tijdens het studeren, verwerk de
illustraties en de prenten, zoek op wat je niet begrijpt, studeer dus actief.
o Overloop de stof als je begint te studeren aan de hand van een goed overzicht.
Lees ook in dit boekje hoe je zo’n overzicht maakt.
o Let ook op dat je de stof nog eens goed overloopt, voor je je boek definitief dicht
doet.
 Ook als je alleen op je kamer bent, kun je gestoord worden (de telefoon, een stofzuiger,
geklets van de huisgenoten, enz.).
 Probeer je dan toch te concentreren en je werk goed te doen.
 Doe spullen weg die je aanzetten tot prullen en haal ze later terug als je niet meer hoeft
te studeren.
 Werk goed door als je studeert, dan heb je later nog tijd over om iets anders te doen.
 Let er vooral op dat je op tijd begint (elke dag op hetzelfde moment) en maak daar een
goede gewoonte van, dan gaat het vanzelf. Je eet en drinkt, bijvoorbeeld, snel iets als je
thuiskomt en dan begin je zonder overgang met je schoolwerk. Je mag dus zeker niet
beginnen TV-kijken of je vriend(in) opbellen of e-mailen, enz. Begin ook niet te
computeren.
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MUZIEK :
 Muziek kan alleen als het rustige achtergrondmuziek is en ook dat kan nog problemen
veroorzakan voor het leerproces.
 Meezingen tijdens het studeren kan absoluut niet.
 In het algemeen leer je oppervlakkiger als er muziek opstaat. Je komt moeilijker tot
inzicht en onthoudt minder lang.
 Studeren kost ook meer tijd en je maakt vlugger fouten.
 Het is dus veel beter om niet te studeren met muziek.
 Muziek is voor de pauzes, zing dan maar luidkeels mee of doe een levendig dansje.
AFGELEID DOOR GEDACHTEN DIE JE BLIJVEN ACHTERVOLGEN :
 Een goed middel daartegen is de STOP-techniek.
o Als je afgeleid wordt, zeg je hardop tegen jezelf : “Stop” en ga je door met waar
je mee bezig was. Je kunt dat een paar keer herhalen.
 Je kunt je ook behelpen met een goede ademtechniek.
o Als je inademt, zeg je in gedachten tegen jezelf : “Ik adem in” en als je uitademt
zeg je : “Ik adem uit”. Op die manier word je rustig en krijgen vervelende
gedachten geen kans.
 Heb je nog problemen, dan kan je op school begeleiding krijgen. Die wordt in kleine
groepjes gegeven. Doen, dus !
DEEL JE TIJD GOED IN :
 Het is ook belangrijk dat je je tijd indeelt. Je weet zelf wel dat je je niet uren aan een
stuk kunt concentreren.
 Werk in pakketjes van 40 tot 50 minuten en rust dan 10 minuten.
 Rust niet te lang, want dan ben je de draad en je concentratie kwijt.
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 Wissel af met andere vakken : een moeilijk met een gemakkelijk vak, bijvoorbeeld, een
saai met een interessant, enz., zodat je daarna weer geconcentreerd kunt werken.
 Vermijd 2 taalvakken na elkaar te studeren.
 Rust uit als je te moe bent en ga dan eens vroeg slapen zonder TV te kijken, dan gaat
het ’s anderendaags stukken beter. Als je dan een overhoring hebt, sta je voor één keer
wat vroeger op.

VERWERKING
Verwerking heeft met geheugentechnieken te maken die ervoor zorgen dat je nieuwe
kennis beter verwerkt.

 Een heel belangrijke techniek is de herhaling.
 Herhalen is heel belangrijk als je woordjes leert :
o als je 20 woordjes moet leren voor morgen, ken je die wel ’s anderendaags maar
een week later ben je er enkele vergeten en twee weken later enkele meer.
o

Herhalen is dus de boodschap : als je op tijd herhaalt, krijg je de woordjes in je
lange geheugen en dan vergeet je ze niet meer !
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OPSLAG
Opslag heeft ook met geheugentechnieken te maken zodat je kennis beter onthoudt.

 Je onthoudt beter als je, tijdens het studeren, zoveel mogelijk zintuigen gebruikt.
 Het is daarom altijd aan te raden om :
o
o
o
o
o
o
o

op te schrijven wat je leert
het hardop te herhalen
met iemand er over te spreken
te kijken hoe het gedrukt staat en waar
cd’s te gebruiken als je woordjes leert
Je voorstellen hoe iets er werkelijk uitziet
Je voor te stellen …

 Je moet wel vermijden alles letterlijk over te schrijven, dat kost te veel tijd en je doet
het op den duur zo automatisch dat je er niet meer bij nadenkt.
 Je moet in het kort leren opschrijven en in puntjes. Je moet begrijpen wat je studeert.
 Maak overzichten en schema’s – als je die op papier krijgt, betekent dat dat je de
leerstof begrijpt.
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OPHALEN
Net zoals bij opslag zijn er technieken om je verworven kennis terug op te halen
 Overzichtelijke kennis is gemakkelijk te verwerken dan slordige of verwarde.
 Gebruik ook kleuren om de aandacht te vestigen op belangrijke informatie, maak een
gekleurde tekening in of naast je overzicht – op die manier sla je informatie in je beide
hersenhelften op en die onthou je dan beter.
 Je zult zien dat je werkelijk kunt leren leren en dat studeren de moeite waard is. Goede
cijfers geven een goed gevoel en maken het studeren aangenamer.
 Nieuwe informatie moet je kunnen inpassen bij gekende. Als je dat lukt, kun je je kennis
vlot en logisch ophalen. Je onthoudt je kennis ook veel langer.
 In elk geval moet je begrijpen wat je leert : je moet dus zeker moeilijke woorden
opzoeken. Een heel goed woordenboek is het basiswoordenboek van Van Dale : daarin
vind je een begrijpelijke verklaring.
 Zoek ook naar verbanden tussen onderdelen van de stof : wat aan elkaar hangt, onthou
je beter.
 Als je kennis moet ophalen, merk je soms dat je ze vergeten bent en dat je “er niet kunt
opkomen”. Raak dan niet in paniek maar begin met een andere vraag of denk aan iets
anders, iets aangenaams, bijvoorbeeld. Je zult dan zien dat wat je zoekt je meestal
vanzelf te binnen valt : als je je te fel inspant om je iets te herinneren, lukt dat net
meestal niet. Jezelf proberen te herinneren waar de vergeten stof staat en je die
pagina voorstellen, lukt ook nogal eens, zeker als je met kaders, kleuren, tekeningen,
enz. gewerkt hebt.
TIP :
Voor je je echt op een goede studiemethode toelegt, besteed je best eerst
aandacht aan de 5 stappen die je moet nemen als je “zaakvakken” leert. Ook
hier blijft “herhalen” belangrijk.
Bespreek die stappen ook met je ouders, zij kunnen je beslist helpen.
(vrij naar eigen ideeën en die van Urlings H. en Van Soest J., Niet de knoop maar de zakdoek”, in
Psychologie, mei 1995.)
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Eet je slim
Stijgt je IQ met enkele punten door bepaalde voeding? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn,
de werkelijkheid is minder spectaculair. Door gezond te eten kan je er wel voor zorgen dat
je hersens beter werken.

LOOM NA DE MIDDAG?
WAT ZAT ER IN JE LUNCHDOOS?
WAT HEB JE BIJ JE LUNCH GEDRONKEN?
SUIKER IS EEN ENERGIEVRETER, SUIKER MAAKT MOE EN DIK :
 Snoep doet dat dus ook. Snoep bevat ook nog allerlei toevoegingen, zoals,
bijvoorbeeld, kleurstoffen. Verscheidene studies wijzen op negatieve invloed van die
stoffen op het gedrag en/of op de gezondheid, bijvoorbeeld, op het gedrag van zeer
actieve kinderen.
 Als de toevoegingen in kwestie weggelaten worden, vertonen hyperactieve kinderen
een rustiger gedrag. Ouders ondervinden dat ook.
IS DE OPLOSSING GEEN SUIKERS ETEN?
 Suikers zijn nodig, bij het studeren verbruiken je hersens er veel.
 Snelle suikers (zoals die in snoep) doen je hersenen te snel werken, waardoor ze snel
uitgeput raken.
 Suikers worden omgezet in glucose maar bij het gebruik van snelle suikers zijn de
glucoseschommelingen te groot. Je voelt je dan even opgepept, maar daarna krijg je
een dip.
 Kies dus voor een appel in plaats van voor een reep chocolade: een appel bevat trage
suikers en zorgt langer voor de nodige energie.

Deel 5 – nuttige info - 2. Eet je slim

~ 83 ~

 Snoepen als je TV-kijkt maakt dik: tijdens het kijken, is er een minimum aan
hersenactiviteit; de overbodige energie wordt dus in je lichaam opgeslagen.
MOET JE KIEZEN VOOR LIGHTPRODUCTEN?
 Liever niet, lightproducten houden je zin in zoet in stand, ze zetten je lichaam aan het
werk zonder dat je essentiële voedingstoffen binnenkrijgt.
 Er zijn ook veel vragen rond de kunstmatige zoetstoffen: zijn ze wel gezond? Neem het
zekere voor het onzekere en drink dus water in plaats van frisdrank.
 Lightproducten blijken ook niet altijd zo ‘light’ te zijn, ze bevatten dikwijls verborgen
vetten.
OMEGA3 EN OMEGA6, RECLAMESTUNT OF NIET?
 Belangrijke voedingstoffen zijn de essentiële vetzuren, de bouwstoffen van vetten, die
ons lichaam nodig heeft om te functioneren. We kunnen deze bouwstenen niet zelf
aanmaken, dus moeten we ze binnenkrijgen via de voeding.
 Omega3 en omega6 zijn essentiële vetzuren, ondertussen door zowat iedereen gekend
door de vele studies en publicaties hierover. Deze vetzuren spelen een belangrijke rol
bij het transport van stoffen in ons lichaam.
 Omega3 is breinvoedsel. Het stimuleert de hersenfuncties zoals de geheugenfunctie,
het denken, het opbouwen van kennis en het heeft ook een positief effect op het
immuunsysteem.
 Omega3 vind je in vette vis (zalm, sardines, tonijn, haring, makreel), schaaldieren en
schelpdieren, noten(walnoten, geroosterde pinda’s, pecannoten) en in groene bladrijke
groenten zoals postelein en spinazie.
 Door onze westerse eetgewoontes krijgen we te veel omega6 en veel te weinig
Omega3 en bepaalde inhoudstoffen van omega6 (GLA) binnen. De verhouding tussen
beide vetzuren is totaal zoek. Een juiste verhouding is : 5 à 4/1 (omega6/omega3).
 Omega6 vind je in dierlijke vetten,bepaalde vlees- en vissoorten, zonnebloem-,
teunisbloem-, tarwekiemolie en in plantaardige margarines. Sporen van het GLA vind je
in eierdooier, haver. Teunisbloemolie is een goede bron van GLA.
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 Er werd en wordt heel veel onderzoek gedaan naar de invloed van omega3 op onze
gezondheid, ook op onze geestelijke gezondheid. Veel studies melden een positieve
invloed op onze gezondheid en op onze geest, bijvoorbeeld op ADHD, dyslexie,
concentratiestoornissen, hyperactiviteit.

HOE EET JE DUS GEZOND?
EEN KLASSIEK ANTWOORD :
KIES VOOR NATUURLIJKE PRODUCTEN EN EET GEVARIEERD
NATUURLIJKE PRODUCTEN?
Een natuurlijk product is voedsel zonder kunstmatige toevoegingen om smaak en geur te
versterken of om er een kleurtje aan te geven.
GEVARIEERD ETEN?
Dit betekent niet dat je de ene dag friet met hamburger eet en de andere dag friet met
frikandel.
Het betekent wel dat je uit verschillende voedingsgroepen moet kiezen en dat je daar ook
variatie in brengt, zodat je alle belangrijke voedingsstoffen in je lichaam krijgt. Wie alleen
vlees eet, mist de nodige vezels, vitaminen en mineralen uit groente en fruit.
ENKELE TIPS :
 Gebruik drie maaltijden per dag en twee tot drie tussendoortjes.
 Goed ontbijten is goed gemutst zijn en geconcentreerd. Het lichaam heeft brandstof
nodig om in actie te komen. (Let op met ontbijtgranen, ze bevatten soms veel suiker.)
 Stel je maaltijd zo samen dat elke groep uit de voedingsdriehoek vertegenwoordigd is
en in de juiste verhoudingen. Varieer voldoende binnen elke groep. Zie ook
www.gezondheid.be.
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 Eet veel groenten en fruit, varieer. Meestal eten we er veel te weinig van, eet dus
minimum 3 porties per dag! Ze bezorgen je een berg vitamines, mineralen, vezels en
anti-oxidanten.
 Eet vis, doe dat zeker twee keer per week), eet dan bij voorkeur vette vis. Vette vis
bevat dee onmisbare omega3 vetzuren.
 Eet noten, walnoten, hazelnoten, amandelen.

FRUIT, GROENTEN, VOLLE GRANEN, VISOLIE
VERHOGEN JE CONCENTRATIE EN JE WEERSTAND
 Drink voldoende, bij voorkeur water. Drink anderhalve liter waarbij soep en
vruchtensappen meetellen.
 Kies voor natuurlijke voeding (zonder of met zo weinig mogelijk additieven en
kleurstoffen), eet zo weinig mogelijk snacks en kant- en- klare maaltijden.
 Gebruik zo weinig mogelijk snelle suikers (die je in snoep vindt).
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 Een gezonde voeding bestaat uit 90% gezond en 10% ongezond eten. Je mag dus best
eens genieten van een lekker chocolaatje of een heerlijk taartje.

NIET TE VERGETEN :
BEWEEG VOLDOENDE, NEEM BUITEN ONTSPANNING
 Zuurstof is levensnoodzakelijk, zeker voor je hersenen.
 Als je moe bent van het studeren, zet je dan niet voor de televisie maar ga buiten
wandelen, voetballen, enz. Dat is erg belangrijk als je lang moet studeren, voor een
herhaling of een examen, bijvoorbeeld.
 De tijd die je besteedt aan bewegen, win je dubbel en dik terug: als je met een fris
hoofd studeert, studeer je beter en verwerk je meer leerstof !
Enkele bijkomende tips en opmerkingen van Sonja Kimpen, gezondheidsdeskundige in
“Voedsel voor het brein” van P. Dumont in De Morgen, op 24/5/2005 :

Een recente studie vertelt in het tijdschrift Pediatrics dat kinderen die extra
omega-3 krijgen het opvallend veel beter doen dan klasgenootjes die een
placebo nemen. Andere studies wijzen op de positieve effecten van salade, rood
vlees en bessen in tegenstelling tot kant-en-klare maaltijden. “Het debat over
hersenvoedsel maakt de voedingsarmoede van moderne maaltijden pijnlijk
duidelijk”, weet deskundige Sonja Kimpen.
(…)
“Wie ’s middags een pak friet eet, betaalt in de namiddag de rekening. Eet
salade met noten en het brein draait op volle toeren.”
(…)
“Er wordt veel te veel nepvoeding verkocht. De industrie draagt een belangrijke
verantwoordelijkheid bij het voedingsdrama dat zich elke dag in onze
maatschappij afspeelt. Geen wonder dat zoveel Belgen lijden aan depressies en
andere stemmingstoornissen. Op televisie loopt een reclamespot voor een
koekje. Het kind dat het neemt is alert, het andere kind valt in slaap. Dat noem
ik misdadige misleiding.”

Deel 5 – nuttige info - 2. Eet je slim

Het ideale blokmenu volgens Sonja Kimpen
’s Morgens : volgranen of
volkoren boterhammen
eiwitten
Tussendoortje : fruit of gezonde koek
’s Middags : erg veel groenten
vette vis (makreel, zalm, haring, heilbot)
tofu, qorn (eiwitten)
Tussendoortje : gedroogd fruit
’s Avonds : eieren (bijvoorbeeld met ham)
wokgroenten
gegrild vlees (absoluut verbod op vlees
waar veel vet uitstroomt tijdens het
bakken)
Drank :
koffie, water, thee
Niet vergeten :
zuurstof : elke dag enkele keren een
kilometer wandelen
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Individuele begeleiding
Je werkt hard en toch zijn de cijfers niet goed …
Geen zin om te studeren …
Je kunt niet beginnen met studeren? …
Je weet niet hoe je moet studeren? …
OPLOSSING :
 Volg de extra studiebegeleiding!
 Probeer ook de individuele studiebegeleiding eens uit …
 Twijfel er niet aan : beter en vlotter studeren, kan echt!
 Een aangepaste studiemethode voor taal- en zaakvakken maar ook ter voorbereiding
van het hoger onderwijs.
Deel 5 - Nuttige info – 3. Individuele begeleiding

WAT IS STUDIEBEGELEIDING?
 Studiebegeleiding is er voor alle leerlingen, maar vooral voor leerlingen die extra hulp
nodig hebben bij het studeren.
Bijvoorbeeld: je begrijpt een hoofdstuk niet voor wiskunde, je studeert veel maar de
punten vallen tegen, je weet niet goed hoe je biologie moet studeren, je weet niet
goed hoe je een samenvatting moet maken voor aardrijkskunde,…
 Als je een probleem hebt met de leerstof van een vak, je begrijpt iets niet, dan noemen
wij dit een vakgebonden probleem.
 Weet je niet goed hoe je iets moet studeren, dan spreken we over een probleem met
de studiemethode.
 Indien je studiebegeleiding wilt, moet je dit eerst aanvragen.
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HOE KAN JE STUDIEBEGELEIDING AANVRAGEN?
Er zijn verschillende mogelijkheden:
 Je komt naar de avondstudie:
Je hebt de eerste keer tijdens de avondstudie een blad ontvangen (verloop van de
avondstudie en afspraken) waarin staat uitgelegd wat de mogelijkheden zijn. Als je dit
blad niet hebt, stuur dan een bericht via smartschool naar K. Mellemans.

 Je komt niet naar de avondstudie:
 Je kan om begeleiding vragen op de volgende manieren:
-

aan jouw vakleerkracht (voor een vakgebonden probleem) of jouw titularis. Hij
of zij zal dit dan zelf met jou bespreken en eventueel je naam doorgeven aan
een begeleider.

-

aan een begeleider via smartschool of een briefje in het schuifje. Hij of zij zal
daarna jou aanspreken. In de glazen kastjes aan de vierkante trap hangt een
lijst met de begeleiders. Als je niet zeker weet welke begeleider je moet
aanspreken mag je altijd een bericht of een briefje aan K. Mellemans bezorgen.

-

in lokaal 10 of 12 tijdens de middagpauze, vanaf 12u45.

WACHT NIET TOT DE BOM BARST, KOM OP TIJD!
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Begeleide avondstudie
Tijdens de studie kun je direct vragen stellen aan aanwezige
leerkrachten, zodat je onmiddellijk geholpen wordt!
EEN DYNAMISCH STUDIETOEZICHT :
 Je wordt geholpen door toezichters.
 Er is ook mogelijkheid tot opzoeken en werken op de computer met oefeningen die
door de leerkrachten gemaakt werden.
WAAR :
 In de studiezaal (1e jaars)
 In de koepelzaal (1e jaars en ook leerlingen vanaf het 2e jaar)
WANNEER :
 Maandag en donderdag :
 Dinsdag :
ER IS REMEDIËRING VOOR :
 BIOLOGIE
 CHEMIE
 DUITS
 ECONOMIE
 ENGELS
 FRANS
 FYSICA

16u15 – 17u30
16u00 – 17u30








NATUURWETENSCHAPPEN
NEDERLANDS
SEI
WETENSCHAPPELIJK WERK
WISKUNDE
STUDIEMETHODE EN ZAAKVAKKEN

De namen van de leerkrachten die remediëren kan je vinden op het afsprakenblad dat je
krijgt tijdens de eerste avondstudie of ook in de glazen kastjes vlakbij de vierkante trap.
BIJKOMENDE REMEDIËRING :
 1e JAAR IN HET KADER VAN GOK- EN TAALBELEID :
o Remediëring schooltaal tijdens een bijkomend uur Nederlands
 Testen van leerlingen door de TAS-taaltoets en analyse van de
schooluitslagen.
 Doel remediëring : beter begrijpen van de schooltaal van de vakken (en
dus beter presteren voor die vakken!)
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Vaktips : aardrijkskunde
1. D O E L S T E L L I N G E N :
OP HET GEBIED VAN DE KENNIS
 Parate en inzichtelijke kennis van het eigen leefmilieu, van België en van Europa.
 Basisbegrippen en basisinzichten op gebied van fysische (=natuurlijke), menselijke en
economische aardrijkskunde.
 Eenvoudig maar goed inzicht in de relatie tussen de verschillende aardrijkskundige elementen en de wisselwerking mens-natuur.
OP HET GEBIED VAN VAARDIGHEDEN
 Tegen het einde van het eerste leerjaar moeten de leerlingen vlot gebruik kunnen
maken van aardrijkskundige kaarten om plaatsen en gegevens op te zoeken, te
lokaliseren, te situeren en zich op het terrein te kunnen oriënteren.
 Ze moeten vlot gebruik kunnen maken van illustraties, grafieken, statistische gegevens,
handboeken, ...
 De leerlingen moeten kunnen waarnemen, lijn- en breukschalen gebruiken, landschapselementen waarnemen en determineren, beoordelen, besluiten trekken, ordenen,
formuleren en rapporteren.
OP HET GEBIED VAN AFFECTIEVE VORMING
 De leerlingen moeten belangstelling hebben voor:
o de natuur en haar bescherming;
o de mens in woon- en werkmilieu;
o de diverse beroepsactiviteiten van de mens;
o de actuele cultuur;
o de verschillende culturen die samenleven;
o de actuele gebeurtenissen.
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2. E V A L U A T I E :






Parate kennis (kaarten van eigen leefruimte, België, Europa)
Basisbegrippen
Basisinzichten
Relaties tussen aardrijkskundige elementen
Vaardigheden

3. S T U D I E M A T E R I A A L :
 Atlas en werkboek zijn noodzakelijk tijdens iedere les en bij het instuderen van de
leerstof.
 Dit kan aangevuld worden met eigen notities en stencils (vooral kaarten van de eigen
leefruimte) die de vakleraar zelf opstelt.

4. S P E C I F I E K E L E E R T I P S :
 Volg de lessen aandachtig.
 Lees dezelfde avond je notities na.
o Misschien kun je er verduidelijkingen bijschrijven.
 Zorg ervoor dat je de vaktermen kent met hun betekenis. Je vindt die in je werkboek.
 Maak bij het instuderen van de leerstof steeds opnieuw gebruik van de illustraties,
grafieken, statistische gegevens en de atlaskaarten die ook tijdens de les gebruikt
werden.
 Aan het begin van elk hoofdstuk vind je in je werkboekje een aantal gekleurde bladeren.
Deze zijn erg belangrijk: je vindt hier een overzicht van wat je moet kennen en kunnen,
een lijst met de nieuwe begrippen die in het hoofdstuk geleerd zullen worden, een
schema en samenvatting van de belangrijkste leerstofonderdelen.
 Nadat je in het werkboek een aantal oefeningen gemaakt hebt, zal je de belangrijkste te
kennen leerstof in een geel kadertje terug vinden.
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 Leer niet enkel dat wat je in je werkboek hebt ingevuld. Ook de gedrukte zinnen geven
belangrijke informatie. Zorg dat je begrijpt wat je leert en hoe je tot bepaalde besluiten
gekomen bent.
 Maak na het instuderen van de leerstof de taken uit het takenboek.
Dit helpt je:
o na te gaan of je de leerstof beheerst,
o inzichten te verwerven,
o relaties te leggen.
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Vaktips : Frans
1. D O E L S T E L L I N G E N :
 De Franse taal leren verstaan, lezen, spreken en schrijven. Om dit te bereiken, moet je :
 Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en van F-N en
kunnen gebruiken in mondelinge en schriftelijke zinnen.
 Nieuwe woorden goed uitspreken, teksten vlot lezen.
 Grammaticale elementen kennen en kunnen gebruiken in zinnen.
 Luisterteksten en leesteksten begrijpen en vraagjes kunnen beantwoorden.
 Dialogen memoriseren en opvoeren; zelf dialoogjes maken, gebaseerd op de geziene
situaties.
 Tekeningen of afbeeldingen becommentariëren (eventueel aan de hand van
sleutelwoorden).

2. E V A L U A T I E :
 Elke les kan mondeling of schriftelijk overhoord worden.
 Na elk “dossier” is er een test, waarin de leerstof en de vaardigheden van het hele
dossier getoetst wordt.
 Bij elke evaluatie wordt nagegaan of de beoogde doelstellingen gerealiseerd worden.
Zo vraagt de leerkracht bv.:
o woordjes te vertalen en er zelf een zin mee te maken;
o zelf dialoogjes of tekstjes te maken met behulp van de ingestudeerde leerstof; of
aan de hand van sleutelwoorden, tekeningen of afbeeldingen;
o vertaaloefeningen te maken;
o in allerlei oefeningen de grammaticale elementen te kunnen toepassen;
o vraagjes te beantwoorden over de aangeboden lees- of luistertekst.
o De aangeboden woordjes in de juiste volgorde zetten, zodat er een correcte zin
ontstaat.
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 Wanneer je je les leert, kijk dan ook naar de “leertips” die vaak bij de leerstof in je
werkboek staan. Zo kan je controleren of je alles “kent” en “kunt”.
 Van p 397 tot en met p 404 vind je in je werkboek “algemene studietips”. Je vindt er
tips over de vaardigheden die je tijdens het schooljaar moet ontwikkelen : lezen –
luisteren – spreken – gesprekken voeren – schrijven.
Je kan er ook nog eens nalezen hoe je best woordenlijsten en spraakkunst leert.

3. S T U D I E M A T E R I A A L :
IN DE KLAS :
 Zorg dat je tijdens iedere les het volgende lesmateriaal bij je hebt:
- het juiste dossier van je werkboek
- de “algemene studietips” met het overzicht van de spraakkunst (grammaire) en
de woordenlijsten (vocabulaire) : p 397 tot en met p 462
 Kijk goed wat er gevraagd wordt. Voer de opdracht correct, nauwkeurig en volledig uit.
 Wanneer je een woord uit de opgave niet begrijpt, vraag het dan. Noteer en leer uit het
hoofd.
 Schrijf foutloos de oplossingen van de oefening in je schrift. Schrijf foutloos van het
bord af, want alles wat je verkeerd opschrijft, leer je fout!
 Wanneer het om een mondelinge oefening gaat, vraagt de leerkracht meestal om niet
te noteren. Hier is een reden voor. Ofwel wil die bepaalde oefening precies de
uitspraak, het gesproken Frans inoefenen. Ofwel kan het schrijven, in dit stadium nog
te veel moeilijkheden met zich meebrengen.
 Het ‘thema’ (= vertaaloefening) is een moeilijke syntheseoefening: hier wordt van je
verwacht dat je alle taalelementen beheerst: de correcte vervoeging van het
werkwoord, de overeenkomst van adjectieven en zelfstandige naamwoorden, het juiste
gebruik van een lidwoord, enz. Goed vertalen vraagt grote nauwkeurigheid: “dit boek”
verschilt van “het boek”; “wij gaan” is verschillend van “je gaat”, enz…
THUIS :
 Gebruik je werkboek bij het studeren.
 Maak gebruik van de ‘leertips’ die je in elk dossier vindt.
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 De oefeningen die je in de klas hebt opgelost, moet je zo snel mogelijk opnieuw maken.
Vergelijk je nieuwe oplossingen met je notities in je schrift. Indien je fouten maakte,
zoek naar het waarom. Gebruik hiervoor de woordenschatlijsten en de
grammaticatabellen. Vraag eventueel uitleg in de volgende les.
 Wanneer je de oefeningen, mondeling en schriftelijk, vlot en foutloos kan oplossen,
betekent dit dat je de leerstof beheerst.
 Bij voorbereidingen en huistaken:
o Eerst de leerstof die je in de klas inoefende studeren: eerst de les, dan de
huistaak!
o Lees goed de opgave. Voer de opdracht correct en volledig uit (bestaat de
opdracht uit één of verschillende delen?).
o Grijp regelmatig terug naar de in de klas ingeoefende stof (woordenschatlijst en
grammaticatabel).

4. S P E C I F I E K E L E E R T I P S :
Vergeet nooit dat een taal leren een kwestie van verder bouwen is. Als je stevig wil
bouwen, moet je zorgen dat de onderbouw stevig is, dat wil zeggen dat je elke
woordenschatlijst, elke grammaticatabel grondig moet instuderen, want de volgende
lessen steunen altijd op de vorige!
Op het einde van het schooljaar zal je dus de leerstof uit de vorige dossiers nog steeds
moeten kennen. Je mag niets vergeten. Je zal zelf moeten herhalen, heel regelmatig;
weten welke lessen je minder goed hebt geleerd. Deze zal je bij voorkeur zo vlug mogelijk
opnieuw doornemen.
Wanneer je oefent (bij voorbereidingen, lessen leren, huistaken maken), kijk dan altijd
goed na, vooral wanneer je twijfelt. Gebruik je grammaticatabellen, je woordenschatlijst.
Vergeet niet :
het is de bedoeling dat je de Franse taal leert verstaan, lezen, spreken en schrijven.
DIALOOG OF TEKST
In de klas
 Luister aandachtig naar de CD of naar de lectuur van de tekst door de leerkracht.
Wanneer je een tekst voor de eerste maal hoort of leest, zal je niet alles begrijpen. Let
op de aanwijzigingen en de uitleg die de leerkracht geeft. Hij / zij zal je helpen om de
tekst eerst in grote lijnen en dan in detail te begrijpen.
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 Wanneer de leerkracht vraagt te lezen in de klas, bied je dan aan; zo kan je de juiste
uitspraak en intonatie oefenen.
 Wanneer je de juiste uitspraak niet kende of wanneer deze je verbaasde, noteer ze er
dan in potlood bij.
 Zorg ervoor dat je alle woorden en uitdrukkingen die je moet instuderen, begrijpt (zie
woordenschatlijsten in je werkboek).
Thuis
 Lees de dialoog luidop, in normaal tempo en met de juiste intonatie.
 Kijk na of je alle woorden begrijpt. Is dit niet zo, neem dan de woordenschatlijst nog
eens door.
 Indien mogelijk, oefen met een partner (broer, zus, vriend, pa, ma,…)
NIEUWE WOORDENSCHAT INSTUDEREN
In de klas
In de klas zal waarschijnlijk alleen de lijst gelezen worden. Let vooral op de moeilijkheden
die je leerkracht benadrukt vb. spellingsmoeilijkheden,… Zorg ervoor dat je alle woorden
begrijpt, ook deze van de voorbeeldzin.
Thuis
 De nieuwe woorden leer je eerst mondeling, dan schriftelijk.
 Lees de nieuwe woorden luidop. Kijk intussen naar de spellingsmoeilijkheden die je in
de klas onderstreept hebt.
 Bedek het Nederlands en leer de nieuwe woorden eerst van het Frans naar het
Nederlands. Controleer telkens of het juist is. Kijk ook nu intussen naar de
spellingsmoeilijkheden.
 Bedek het Frans en leer de nieuwe woorden van het Nederlands naar het Frans.
o Leer ieder zelfstandig naamwoord telkens met het onbepaald lidwoord (= un
/ une) om goed te weten of het mannelijk of vrouwelijk is.
o Leer ook van ieder bijvoeglijk naamwoord het mannelijk en het vrouwelijk.
Controleer telkens of het juist is.
o Vergeet niet : eerst mondeling, maar dan ook schriftelijk ! Het
‘harmonicablaadje’ (zie studiemethodes – Hoe leer ik woordjes?) is een zeer
goed systeem om de nieuwe woorden onder de knie te krijgen.
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 Heb je last bij het studeren om een bepaald woord of een bepaalde uitdrukking te
onthouden:
o noteer dan in potlood een kruisje naast dat woord of markeer het met een
markeerstift. Zo zal je onmiddellijk zien welke woorden je eerst moet
herhalen.
o Je kan per dossier ook een lijstje aanleggen van de voor jou moeilijke
woorden.
o Hang of leg die lijst ergens waar je ze regelmatig ziet en herhaal deze
woorden regelmatig.
 Leer eerst alle woorden in de volgorde die in het boek staat, daarna door elkaar.
 Leer de nieuwe woorden in een Franse zin gebruiken, zowel mondeling als schriftelijk.
Je kan de zinnen vinden in je woordenlijst, maar ook in de basistekst.
GRAMMAIRE
In de klas
De grammatica wordt in tabellen aangebracht. Aandachtig luisteren in de klas is belangrijk;
als er een probleem opduikt, kan je de leerkracht om uitleg vragen. Zorg ervoor dat je weet
wat je precies moet instuderen.
Thuis
 Lees de uitleg in de kadertjes aandachtig. Lees ook de bijhorende voorbeelden.
Controleer of je alles begrijpt. Een handig overzicht van alle grammaticale elementen
vind je ook achteraan in je werkboek (zie p 409 – p 426).
 Leer de uitleg uit de kadertjes. Je kent je les pas als je de leerstof zelf kan uitleggen
(met de woorden van het boek of in eigen woorden). Je moet telkens kunnen verklaren
waarom je bijvoorbeeld een bepaalde uitgang, een bepaald accent, … toevoegt of
verandert.
 Maak de oefeningen die je in de klas gemaakt hebt opnieuw (of een selectie hieruit).
Volg hierbij de ‘leertips’ die je in ieder dossier vindt. Controleer goed of alles juist is.
 Voorzie voldoende tijd voor het oefenen van de vervoeging; er steekt in elke zin
tenminste één werkwoord: het is dus de moeite waard er veel aandacht aan te
besteden.
Je vindt een overzicht van de vervoegingen achteraan in je werkboek (p 419 – p 424)
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VAARDIGHEDEN
LUISTEREN
In de klas
 Maak je niet ongerust indien je de tekst niet volledig begrijpt, want dat is normaal.
 Luister aandachtig naar de eventuele aanwijzingen die je leerkracht geeft en
concentreer je op de gegevens die je wel begrijpt.
 Leer ‘gericht’ luisteren. Je moet wellicht een aantal vragen over de tekst
beantwoorden. Die vragen geven aan wat je precies uit de tekst moet halen.
hierbij nuttig zijn om enkele sleutelwoorden te noteren.

Het kan

 Het is mogelijk dat de leerkracht je zal vragen om de antwoorden in het Nederlands te
geven (zo kan hij / zij nagaan of je de tekst goed begrepen hebt).
TEKSTEN LEZEN
In de klas of thuis
 Als je zelf een tekst moet lezen, kijk dan eerst naar de illustraties, de titel, de
tussentitels.
 Probeer te ontdekken over welk soort tekst het gaat (vb: een verhaal, een brief, een
recept, …)
 De vragen bij de tekst geven aan welke informatie je uit de tekst moet kunnen halen.
 De betekenis van de woorden die voor jou nieuw zijn, kan je vaak afleiden uit de tekst
zelf (context) of van een ander (Frans) woord dat erop lijkt.
 Herlees de tekst. Blijf hierbij rustig, ook als je niet alle woorden begrijpt.
SPREKEN
In de klas
 Probeer zoveel mogelijk Frans te spreken. Werk actief mee bij het oplossen van de
oefeningen.
 Probeer zoveel mogelijk in het Frans te zeggen, te vragen.
 Lees de teksten en dialogen luidop (ook thuis). Let op de uitspraak en de intonatie.
 Oefen ook met “le plaisir des sons”. Dit zijn uitspraaktips en –oefeningen die je in de
dossiers terugvindt.
 Als je een spreekoefening of een gesprek (dialoog) voor de klas moet doen, zorg dan
voor een goede voorbereiding. Je moet de woorden, de uitdrukkingen en de
zinsconstructies kennen die je nodig hebt om de oefening te kunnen uitvoeren.
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SCHRIJVEN
In de klas of thuis
 Als je een tekst of dialoog moet schrijven is het belangrijk dat je de woorden, de
uitdrukkingen en de zinsconstructies die je voor de opdracht nodig hebt, goed kent.
 Je let op de juiste schrijfwijze van de woorden, de werkwoordsvervoegingen, …
 Je maakt eerst een kladversie. Je kijkt of je tekst een goede structuur heeft en of hij aan
de opgave beantwoordt. Als je tekst klaar is, lees je hem grondig na en pas dan schrijf je
hem over in het net.
DICTEE
Thuis
 Je kan thuis oefenen met de teksten en de dictees uit je werkboek. De leerkracht zal
zich op deze teksten baseren bij het geven van een dictee.
 Het is belangrijk dat je bij het oefenen aandacht hebt voor de moeilijkheden van de
Franse spelling (vb. accenten, volgorde van letters, …), maar ook voor de vervoeging
van de werkwoorden en de overeenkomst van de bijvoeglijke naamwoorden, enz.
In de klas
 Zorg ervoor dat je op de eerste plaats ‘begrijpt’ wat er gelezen wordt. Luister dus heel
aandachtig wanneer het dictee voor de eerste maal wordt voorgelezen en tracht te
begrijpen waarover het gaat.
 Tijdens het noteren en bij het controleren achteraf moet je opnieuw aandacht hebben
voor :
o de moeilijkheden van de Franse spelling (accenten, volgorde van de letters,
vb. une rue, magnifique, … dubbele letter of niet, vb. professeur, adresse,…)
o de vervoeging van de werkwoorden (‘il parle’ klinkt hetzelfde als ‘ils
parlent’,…)
o de overeenkomst van de bijvoeglijke naamwoorden, vb. mon frère aîné – ma
soeur aînée; il est énervé – ils sont énervés; …)
o let ook op woorden die hetzelfde klinken (vb. prêt en près; car en quart; sept
en cette, …)
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Vaktips : geschiedenis
1. D O E L S T E L L I N G E N :
 De leerstof van het eerste jaar omvat:
o initiatie in de geschiedenis: omschrijving, tijd, bronnen, domeinen…
o de prehistorie;
o Egypte en het Nabije Oosten.
 De leerlingen moeten parate kennis en inzicht verwerven over de elementen van de
politieke, sociale, economische en culturele geschiedenis.
 De leerlingen moeten in staat zijn de evolutie van de mens en zijn gedrag in de tijd te
situeren en met eigen woorden te schetsen.
 Wat moeten de leerlingen leren? Ingevulde bladzijden in het werkboek moeten geleerd
worden. De syntheseteksten moeten ook goed gekend zijn. Soms zijn er ook extra
stencils met een synthese van de les. Dit moet natuurlijk ook goed worden geleerd.


Bijkomende vaardigheden:
o Kaarten: plaatsen (steden, landen, zeeën enz...) kunnen aanduiden en
herkennen.
o Teksten: de belangrijkste dingen uit een tekst kunnen halen, begrijpen en aan
de hand van vragen de leerstof toepassen.

2. E V A L U A T I E :
 Permanente evaluatie: alle aspecten van het leren komen in een ruim aanbod van
toetsen aan bod: parate kennis, begrijpen, toepassingen, vaardigheden en zelfstudie.
 Als herhaling van de vorige les kan de leerkracht een korte schriftelijke of mondelinge
overhoring geven.
 Alle andere overhoringen worden vooraf aangekondigd.
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3. S T U D I E M A T E R I A A L :
 De leerlingen hebben het handboek en werkboek voor elke les nodig.
 Notities worden op losse bladen geschreven of in een schrift (A4-formaat).
 De notities van één trimester vormen één geheel en worden gedurende dat trimester
meegebracht naar de klas.

4. S P E C I F I E K E L E E R T I P S :
 Dezelfde avond wordt de les van die dag best grondig nagelezen.
 De leerstof van de voorgaande les moet steeds gekend zijn.
 Leren betekent:
o de inhoud: NIET van buiten leren; WEL begrijpen: met eigen woorden
weergeven;
o de leerstof toepassen met gebruik van de tijdlijn en blinde kaart.

5. B E G E L E I D Z E L F S T A N D I G L E R E N :
MATERIAAL :
Studiewijzer voor CD-rom werkboek, vak Geschiedenis

OPDRACHT / DOELSTELLING :
De CD-rom bevat oefeningen die je thuis op eigen tempo zelf kan maken. Het overzicht van
deze oefeningen per les vind je op deze bladzijde.
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HOE GA JE TE WERK?
 CD-rom starten – selecteer Historia 1 – selecteer een les – selecteer een opdracht
 De antwoorden moet je met de muisknop naar het juiste antwoordenvak slepen. Als
alle antwoorden ingevuld zijn, krijg je de oplossing. Je kan elke oefening zo vaak maken
als nodig.
 Let op : zolang je deze oefening maakt, kan je geen enkel ander programma gebruiken.
 Tijdsduur : 5 min. per oefening
 Evaluatie : door de leerkracht in de les.
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Vaktips : godsdienst
1. D O E L S T E L L I N G E N :
Het is de bedoeling dat in de loop van de zes leerjaren van het secundair onderwijs alle
onderdelen van een godsdienstige levenshouding behandeld worden.
Mensen beleven hun geloof op verschillende manieren : door erover na te denken
(=hoofd), door juist te handelen (=hand), door hun geloof in vieringen uit te drukken
(=voet) en dat alles op zo’n manier dat het de hartenklop van hun leven wordt (=hart).
De vier belangrijkste doelstellingen van onze godsdienstlessen zijn dan ook :

VIEREN :
 Tijdens een lesuur wordt er een bezoek gebracht aan de kapel.
 In de loop van het schooljaar vinden er gebedsvieringen plaats.
(per klas, per jaar of per graad in de kapel, koepelzaal of feestzaal)

KENNEN :
 Leerstof Katholieke godsdienst studeren :
o enkele begrippen, zoals levensvraag, waarde, zin, in verband brengen met ons
leven
o de grote kenmerken van de wereldgodsdiensten weergeven.
o leren wat een parabel is
o Inzicht krijgen in de beknopte heilsgeschiedenis (geschiedenis van het volk dat
op weg is met God)
o de grote delen (boeken) van het O.T. en N.T. kunnen weergeven
o evangelieteksten bespreken en begrijpen
o het verband leggen tussen een levensverhaal en drempels
o de soorten drempels uitleggen a.d.h.v. voorbeelden uit je eigen leven (o.a.
sacramenten)
o het kerkelijk jaar en de figuur van Jezus beter leren begrijpen
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o het verschil zien tussen huis en thuis en kunnen weergeven dat wij ons ergens
kunnen ‘thuis’ voelen
o voorbeelden kunnen toelichten van mensen die nergens thuishoren
(daklozen, vluchtelingen, asielzoekers)
o aantonen dat er in een goede samenleving wegwijzers nodig zijn
(o.a. de 10 geboden)
o a.d.h.v. verhalen uit het O.T. en N.T. kunnen aantonen dat mensen ontspoord
zijn en terug moeten thuiskomen.
o de namen en kernmerken van de verschillende godshuizen kunnen weergeven
o inzicht krijgen in het bestuur en de structuur van de Kerk (= het gelovige volk)
o het verloop van enkele belangrijke feesten bij de joden, moslims en christen
kunnen weergeven en onderlinge verbanden leggen

DOEN :





Beurtelings zorgen voor een gebed in het begin van de les.
Opzoeken in de bijbel, bijbelteksten lezen
samenwerken bij een groepswerk
Samenwerken aan een goede klassfeer (bijvoorbeeld: notities van een zieke klasgenoot
bijhouden)
 Deelnemen met de klas aan activiteiten zoals: een sobere maaltijd,
week van de armoede, schrijf-ze-VRIJdag, missie-activiteiten…

BELEVEN :
 Luisteren naar en respect hebben voor andersdenkenden (= v.b. Islamitische
leerlingen).
 Openstaan voor het verhaal van de anderen en ervaren hoe christelijke verhalen een
eigen kleur kunnen geven aan het leven van mensen, ook aan het mijne.
 De taal vinden om mijn eigen gevoelens, bedenkingen, vragen en meningen over
godsdienst en levensvisie uit te spreken.
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2. E V A L U A T I E :
SCHRIFTELIJK :
 Meestal aangekondigd. Indien niet, moet je enkel de leerstof van de vorige les kennen.

MONDELING :
 Dit gebeurt af en toe en gaat enkel over de vorige les.
 De leerkracht kan ook een cijfer geven op sociale en andere vaardigheden die aan bod
komen tijdens de les.

3. S T U D I E M A T E R I A A L :
 Eigen cursus (werkbundel per thema)
 Lijst met vaktermen (verwerkt in de bundels)
 Bijbel
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Vaktips : ICT
1. D O E L S T E L L I N G E N :
 De leerlingen in contact brengen met ICT (= informatie -en communicatietechnologie).
 Leerinhouden :
o Smartschool
o Ergonomie
o Hardware en besturingssystemen (Windows 7)
o Mappenbeheer
o Grafische en multimediale bestanden (Paint.net)
o Tekstverwerking (Libre Office Writer)
o Internet & online veiligheid
o Presenteren (Libre Office Impress)

2. E V A L U A T I E :
 In principe kan de leerkracht iedere les, zelfs onaangekondigd, een toets geven over de
reeds geziene leerstof.
 Na één of meerdere hoofdstukken geeft de leerkracht een grote, vooraf
aangekondigde, herhalingstoets. Deze toets bevat in het 1ste trimester vooral theorie
maar vanaf het 2de trimester hoofdzakelijk praktijk.
 Kennis en vaardigheden worden niet via examens getoetst, maar wel via permanente
evaluatie.
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3. S T U D I E M A T E R I A A L :
 We werken met een cursus opgesteld door de leraar.
o De leerstof die de leerlingen moeten kennen, wordt in de les aangeduid. De
bijhorende oefeningen worden individueel of klassikaal gemaakt.
Vanaf het 2de trimester zullen de leerlingen steeds meer zelfstandig gaan werken.
 Oefenbestanden in de klas
o Met behulp van de oefenbestanden wordt de geziene leerstof omgezet in
praktijk.

4. S P E C I F I E K E L E E R T I P S :
 Iedere les grondig studeren zodat je de volgende les goed kan volgen. De leerstof eerst
grondig, begrijpend lezen en dan pas instuderen.
 Wanneer we meer praktijkgericht gaan werken, is het ook erg belangrijk dat de geziene
leerstof thuis opnieuw wordt ingeoefend! Want het is immers de bedoeling dat je de
volgende les of tijdens toetsen vlot en efficiënt kan werken.
Wie thuis niet beschikt over een PC (+ internetverbinding) kan tijdens de middagpauze
in het OLC (= Open LeerCentrum) terecht.
 Onmiddellijk uitleg vragen als je de leerstof niet begrijpt.
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Vaktips : Latijn
1. D O E L S T E L L I N G E N :
De uiteindelijke doelstelling is het lezen en begrijpen van een Latijnse tekst. Om hiertoe te
komen, zijn verschillende stappen nodig die in de eerste jaren afzonderlijk geleerd en
getoetst worden.
VOCABULARIUM = WOORDENSCHAT
In het eerste jaar worden ongeveer 800 Latijnse woorden aangeleerd.
Aan de studie daarvan worden hoge eisen gesteld. Alles wat in de woordenlijst wordt
vermeld, is belangrijk (zie speciale katern)
• alle vertalingen: in de beginfase in de 2 richtingen (Latijn naar Nederlands en
Nederlands naar Latijn) om de inprenting van het woord-beeld te bevorderen,
• alle (grammaticale) gegevens: geslacht, genitief, eerste persoon, enz...
• het onderscheid tussen de verschillende woordsoorten.
Dagelijks worden 10 â 15 woordjes “nieuw” geleerd en een aantal vroeger geleerde
woordjes herhaald.
GRAMMATICA = SPRAAKKUNST
Elk hoofdstuk (=‘caput”) van het handboek bevat een titeltje “Grammatica”. Daarin staan
begrippen, vormkennis en regels van de Latijnse taal.
Ook hier speelt het geheugen een zeer grote rol. Begrijpen is niet voldoende!
• Lijstjes met uitgangen (verbuigingen, vervoegingen) moeten kunnen “opgedreund’
worden en foutloos geschreven.
• Moeilijker zijn de definities en spraakkunstregels. De leerlingen moeten oog hebben
voor de kernwoorden en daarrond zelf vragen leren stellen. In het antwoord
moeten zoveel mogelijk dezelfde woorden van het handboek gebruikt worden.
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• De Latijnse voorbeelden moeten grondig gekend zijn, d.w.z. dat men ze kan vertalen
en kan uitleggen welke regel van toepassing is.
TEKSTEN = LEESLESSEN
De leeslessen worden in de klas persoonlijk/in groep vertaald door de leerlingen of
klassikaal onder begeleiding van de leraar. Deze vertaling wordt zo nodig nadien klassikaal
gecorrigeerd. Het herlezen van de Latijnse teksten maakt de leerlingen vertrouwd met de
samenhang van de woorden en de typische Latijnse zinsbouw.
Er worden ook vragen gesteld over grammatica en inhoud om het tekstbegrip te
bevorderen. Deze vragen staan niet los van de tekst maar dwingen je nauwkeurig te zijn!

2. E V A L U A T I E :
TOETSEN BIJ WOORDENSCHAT :
• De woordenschat wordt bijna dagelijks getoetst.
• Grotere herhalingen wekelijks (vaak na het weekend!).
• Er wordt streng verbeterd.
• Voor een stevige basis is 7/10 een minimum.
TOETSEN BIJ GRAMMATICA :
De leerlingen hebben nogal eens de neiging dit deel van de leerstof te onderschatten. Toch
moet de theorie van de spraakkunst even vlot gekend zijn als de woordenschat.
Bij een toets is 8/10 een minimum.
TOETSEN BIJ OEFENINGEN :
De toetsen zullen bestaan uit gelijkaardige (slechts af en toe dezelfde) oefeningen.
Aangezien dit onderdeel eerder beroep doet op inzicht (maar niet alléén!) kunnen de
punten hier wat lager liggen. Een minimum van 7/10 moet altijd kunnen behaald worden.!
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TOETSEN BIJ LEESTEKSTEN :
Voor een toets “vertaling en grammatica van behandelde teksten” is het nodig de teksten
te kunnen vertalen en de bijhorende vragen te kunnen beantwoorden. Hiervoor moet
gestudeerd worden! Een minimum van 7/10 moet kunnen behaald worden.

3. S T U D I E M A T E R I A A L :
• Het handboek : Phoenix 1.
• Per hoofdstuk wordt een werkbundeltje uitgedeeld.
• Woordenlijst. Achteraan bevindt zich een alfabetisch register.

4. S P E C I F I E K E L E E R T I P S :
WOORDENSCHAT
 Om de 800 woorden vlot te kennen en te onthouden is een goede methode,
nauwkeurigheid en voortdurende herhaling nodig. Studietips worden in de klas
gegeven, bv.: luidop lezen, schrijven, laten opvragen in een andere volgorde, tijd laten
tussen hét leren en het opvragen, een "waaier" (harmonicablaadje) maken...
 Bij het leren van nieuwe woorden, is het absoluut nodig om de woordjes ook op te
schrijven. Bij nieuwe woorden moet altijd een "waaier" gemaakt worden.
 Meer dan één keer per dag leren, altijd de voorgaande woordjes herhalen (bijv. via de
“woordendoos”).
 In je vocabulariumlijst vind je ook een verwijzing naar een overhoorprogramma voor de
computer.
OEFENINGEN
 De oefeningen die in de les gemaakt zijn, moeten ‘s avonds (eventueel afgewerkt en)
herhaald worden.
 Nette, juiste, volledige notities zijn absoluut nodig.
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 In de lessen worden tips gegeven over de correcte manier van noteren, de bladspiegel.
het gebruik van kleur bij het onderstrepen.....
 Het heeft geen zin alle oefeningen schriftelijk te herhalen. Dit zou tijdverlies zijn en aan
de eigenlijke doelstelling kunnen voorbijgaan.
 Wat is dan wel belangrijk?
o goed weten met welk onderdeel van de spraakkunst men bezig is.
o de juiste methode kennen (en inoefenen) om tot een juist antwoord te komen
(dus weten welke stapjes men moet zetten).
 DUS: herhalen van oefeningen houdt in dat men gebruik maakt van spraakkunst en
vocabularium. Herhalen van oefeningen is geen geheugenwerk maar een verdiepen van
inzicht!
VERTALEN
Om te kunnen vertalen is aanleg minder belangrijk dan geduld en regelmatige inzet. Om te
leren vertalen, zijn er enkele hulpmiddelen:
 Lees de zin tot het einde voor je begint met vertalen. Onderscheid hoofd- en bijzinnen
bij een eerste lezing en zoek de PV van de hoofdzin.
 Vertaal de PV. Houd er rekening mee dat de plaats van de PV in het Nederlands meestal
vooraan in de zin staat, terwijl hij in het Latijn meestal op de laatste plaats staat.
 Let op de uitgangen van de verschillende woordgroepen. Groepeer ze in de juiste
functie rond de PV. Volg zoveel mogelijk de woordorde van het Latijn maar wijk
daarvan af als het Nederlands stuntelig gaat klinken.
Om goed te vertalen moet je dus vooral zelf oefenen zodat je van daaruit een goede
manier van aanpakken vindt. Door fouten te maken, door te puzzelen, door ontleden, en,
vooral, door goed te verbeteren en na te gaan waar het fout liep, vertaal je hoe langer hoe
beter.
Taalgevoel is heel belangrijk. Dat kan je aankweken door veel Nederlandse boeken te
lezen. Wie niet leest, zal nooit voldoende taalgevoel ontwikkelen om goed te kunnen
vertalen. Immers, kennis van de eigen taal is een absolute voorwaarde om een vreemde
taal te leren doorgronden. Wie dit dag na dag vlijtig doet, zal ieder jaar beter leren
vertalen.
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WERKWIJZE VOOR HET INSTUDEREN VAN ZINSONTLEDING
(en van behandelde teksten)
Voorwaarden die er moeten zijn.
1. precieze geheugenkennis van de vormen (verbuigingen, vervoegingen).
o Als je twijfelt aan een uitgang kan je verdere ontleding (en vertaling)
nooit goed zijn, behalve als je geluk hebt.
o Ook de kennis van het vocabularium is belangrijk maar bij ontleding iets
minder – je kunt ook ontleden als je de betekenis van een woord niet zo
goed kent. Maar woordsoort en vorm moet je ALTIJD kennen.
2. Precieze kennis van het gebruik van de naamvallen
(schema handboek p. 126)
o Je moet de verschillende mogelijkheden van een naamval, bijvoorbeeld
een accusatief, duidelijk kunnen onderscheiden.
 Bv. accusatief zonder voorzetsel = meestal een LV
 accusatief mét/na voorzetsel : altijd BWB
o Je moet ook weten dat een bepaalde functie altijd bij een bepaald ander
woord aansluit.
 Bv. een LV kan alleen aansluiten bij een WW.
 een BWB zal meestal aansluiten bij een WW.
3. Als er oefeningen gemaakt zijn, moeten die nagekeken en ingestudeerd worden
4. In de klas moet je goed opletten bij het lezen van teksten want daarin worden
veel voorkomende en bijzondere gevallen behandeld.
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Vaktips : lichamelijke
opvoeding
1. D O E L S T E L L I N G E N :
Naast het ontwikkelen en verbeteren van de algemene fitheid (kracht, lenigheid,
uithouding, coördinatie...), leggen wij het accent op de vreugdebeleving, de creativiteit,
het sociale gedrag en de attitude van de leerlingen.

2. A F S P R A K E N V O O R D E L E S S E N L . O . :
UNIFORM :
 De voorgeschreven uniforme kledij is verplicht. Deze bestaat uit:
o wit T-shirt met embleem van de school;
o groene short (donkergroen voor de jongens; lichtgroen voor de meisjes);
o sportschoenen;
o witte sokken;
o een goed sluitende sporttas.
 T-shirt en broek worden op school aangekocht en dienen voorzien te worden van
voornaam en familienaam van de leerling.
 De sportschoenen mogen vrij aangekocht worden. Het is aangeraden om stevige
schoenen te kopen. D.w.z. sportschoenen met een diep profiel en een kleurvaste zool
(dus geen linnen schoenen zoals bv. “All Stars”). De sportschoenen dienen ook
getekend te worden. Ze worden enkel in de lessen LO gebruikt, dus niet als normaal
schoeisel.
 De witte sokken en de sporttas mogen vrij aangekocht worden.
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 Borduren of bedrukken van het sportuniform:
o t-shirt: in het donkergroen geborduurd (of bedrukt), onder het embleem;
o broek: in het wit geborduurd (of bedrukt), bij voorkeur op dezelfde zijde als het
embleem;
o voor wie dit liever niet zelf doet zijn er enkele adressen:
- pbw.borduurwerken@telenet.be
Maaseikerbaan 45
3600 Genk
089/20 62 97
0486/27 34 85 of 0486/87 79 94
borduren: € 10,00 per set
- info@creabo.com
Dorpstraat 30
3530 Houthalen
011/52 42 06
borduren: € 10,00 perset
- info@shirtenstickers.be
Bonderstraat 80
3600 Genk
0476/53 06 78 (Danae)
drukken: € 6,00 per set

 Om hygiënische redenen vragen wij met aandrang je sportkledij eenmaal per week te
wassen.

AFSPRAKEN :
 In de rijen, gangen en in kleedkamers/-cabines respecteer je een rustige omgang met
elkaar.
 Om de les zo vlug mogelijk te laten starten, moet je je dan ook snel omkleden. Hang je
kledij aan de voorziene kapstokken en plaats je schoenen en sportzak onder de bank.
 Tijdens de les L.O. mag je om veiligheidsredenen geen sieraden (ringen, oorbellen,
kettingen, horloges, piercings (verboden in school!) dragen.
 Waardevolle voorwerpen (juwelen, geld, gsm, …) worden meegenomen in de sportzaal
en in de daarvoor bestemde doos gelegd. Vergeet ze na de les niet mee te nemen.
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 Korte en verzorgde nagels zijn om hygiënische en veiligheidsredenen eveneens
aangewezen.
 Zorg voor een verzorgde haardracht (haren samenbinden : jongens en meisjes).
 In de sportzaal ga je op de aangeduide plaats staan en wacht je tot iedereen aanwezig
is, tenzij je leerkracht je een opdracht geeft.
 Het aanwezige materiaal wordt steeds met het nodige respect behandeld. Vernielingen
zowel in de zaal als in de kleedkamer worden streng bestraft.
 Het is sterk aangeraden om je na de les L.O. op te frissen: breng daarom washandje en
handdoek mee.
 Het is verboden te snoepen in de kleedkamers en sportzaal. Kauwgomgebruik is zoals
overal in de school, uitdrukkelijk verboden.
 De leerlingen staan in 2 rijen voor de sporthal (vóór de aanvang van het 1ste, 3de en
5de lesuur) en wachten daar tot de leerkracht toelating geeft om naar de kleedkamer
te gaan.
 De leraarskamer en kleedkamer van de leerkrachten in de sporthal zijn verboden
terrein voor de leerlingen.
 Na de les ga je zo snel mogelijk naar het volgende lokaal.
AGENDA :
 De inspectie eist ook voor het vak L.O. dat je agenda altijd in orde is. We houden ons
dan ook aan de volgende afspraak:
1. één van de leerlingen brengt zijn/haar agenda mee die door de leraar wordt
ingevuld.
2. Het eerstvolgende lesuur noteert die leerling het onderwerp op het bord en vullen
de andere leerlingen hun agenda in.
3. Er zal op regelmatige tijdstippen controle hierop plaatsvinden.
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NIET DEELNEMEN OMWILLE VAN MEDISCHE REDENEN :
 Als je om medische redenen niet kan deelnemen aan de lessen, dan bezorg je aan je
leerkracht L.O. een specifiek medisch attest (door een geneesheer ingevuld) waarvan je
twee exemplaren hebt ontvangen in het begin van het schooljaar.
 Wie niet deelneemt aan de les L.O. krijgt gedurende die les/periode een taak (breng
steeds een schrift en schrijfgerief mee).
 Tevens zal iedereen die niet deelneemt aan de les moeten aanwezig zijn op de plaats
waar de les gegeven wordt.

 Om een rapportcijfer te bekomen volgt op het einde van elk trimester/semester voor
deze leerlingen een schriftelijke of mondelinge evaluatie.

3. E V A L U A T I E :
 In onze school werken wij voor LO met periodes van 3 à 4 weken waarin we één
bewegingsgebied behandelen. Per trimester komen er 2 à 3 thema’s aan bod uit
verschillende bewegingsgebieden. In de 1e trimester heb je bijv. 1 thema uit atletiek, 1
uit gymnastiek en 1 uit een balsport.
 Andere bewegingsgebieden komen ook aan bod, maar geen ganse periode, bijv.
tafeltennis, badminton, zelfverdediging, hockey - Tijdens en op het einde van elke
periode worden de leerlingen geëvalueerd voor zowel vaardigheden, inzicht en
attitudes (o.a. inzet, medewerking, kledij, ...)
 per thema worden punten toegekend (een leerling kan op één onderdeel een
onvoldoende halen en toch slagen op het totaal)
 attitudebeoordelingen en dagelijks werk vervolledigen het totaalpunt per rapport.
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Vaktips : muzikale opvoeding
1. D O E L S T E L L I N G E N :
Muziek kan een belangrijke bijdrage leveren tot de persoonlijkheidsvorming van de
leerlingen:





ze genieten van het mooie bij het musiceren en in het beluisteren van muziek;
ze groeien in hun creativiteit en in hun mogelijkheid te uiten wat in hen leeft;
ze schenken aandacht aan nauwkeurig musiceren;
ze leren zich concentreren bij muzikale activiteiten.

WERKVORMEN :
 ZINGEN: is en blijft voor de eerste graad een uitstekend middel om actief te musiceren.
 MUZIEK BELUISTEREN: is op deze leeftijd een middel om kwaliteit te vinden in een tijd
die overrompeld wordt door commerciële muziek.
 INSTRUMENTAAL MUSICEREN: blokfluit en Orff-instrumenten kunnen een verrijking
betekenen voor het actief musiceren.

2. E V A L U A T I E :
De leerlingen worden individueel beoordeeld op hun actieve medewerking.
Na het afsluiten van een hoofdstuk volgt een klassikale test over de kennis die de
leerlingen IN DE KLAS hebben verworven.
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Vaktips: natuurwetenschappen
1. D O E L S T E L L I N G E N :
 De leerlingen moeten de levende wezens in hun omgeving leren observeren en
beschrijven.
 Begrijpen hoe levende wezens zich in stand houden doordat hun bouw aangepast is aan
de functie van deze organismen.
Ook wordt de relatie bestudeerd tussen de aanpassingen van de levensfuncties
(voeding, voortplanting, ademhaling, transport en uitscheiding) en het milieu waarin
het organisme leeft.
 De leerling kunnen de wetenschappelijke methode gebruiken bij experimenten en aan
de hand daarvan de kenmerken van materie ontdekken.
 De leerling helpen zijn sociale verantwoordelijkheid op te nemen in onze samenleving
wat betreft gezondheidszorg en milieubeheer.
 Een eenvoudig overzicht verwerven van de waargenomen levende organismen.
 De methode van de wetenschap begrijpen.

2. E V A L U A T I E :
 Onverwachte schriftelijke en mondelinge lesoverhoringen.
 Aangekondigde schriftelijke overhoringen over grotere leerstofgehelen.
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3. S T U D I E M A T E R I A A L :
 Leerwerkboek: Naturalis 1: de te kennen leerstof wordt aangeduid.
 Benodigdheden: kleurpotloden / markeerstiften.

4. S P E C I F I E K E L E E R T I P S :
 Bekijk de illustraties en de foto’s.
 Accentueer de belangrijkste termen en titels.
 Maak zelf de tekeningen en schrijf de begrippen erbij.
 Maak een schema van de tekst en vertel aan de hand hiervan de les aan jezelf.
 Controleer de antwoorden op de vraagjes die in je leerwerkboek gesteld worden door
de antwoorden op te zoeken in je leerwerkboek.
 Gebruik de inhoudstafel als een vragenlijst waarmee je jezelf kunt testen.
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Vaktips : Nederlands
1. D O E L S T E L L I N G E N :

TAALBESCHOUWING :

1. Grammatica
Zins- en woordleer
 Je moet de enkelvoudige zin in zinsdelen kunnen verdelen en je moet de zinsdelen
kunnen benoemen.
 Je moet de voornaamste woordsoorten kennen in functie van de zinsleer.
Spelling
 De basismoeilijkheden van de Nederlandse spelling leren bij middel van inzicht en
oefening.
2. Woordenschat
 Je moet de aangeleerde woorden begrijpen en dat bewijzen door er een synoniem
of omschrijving van op te geven.
 Je moet de woorden in een zelfgemaakte zin gebruiken zodat hun betekenis blijkt.
 Je moet uitdrukkingen en zegswijzen kunnen omschrijven. Je moet ook de
omschrijving door de uitdrukking kunnen vervangen.
 Je moet de betekenis van een woord kunnen afleiden uit de context waarin het
gebruikt wordt.
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TAALVAARDIGHEID :
1. Luisteren en spreken
 Gesproken teksten volgen en begrijpen.
 Zich vlot in het Nederlands uitdrukken.
2. Zakelijk lezen (tekst)
 Je moet relevante tekstsoorten herkennen zoals informatieve teksten, en andere
tekstvormen zoals brieven,advertenties enz.
 Je moet alinea’s kunnen aanwijzen en de tekst kunnen samenvatten. Je moet
daarvoor gebruik maken van de IMS- structuur en het diagonaal lezen.
 Je moet de belangrijkste informatie snel kunnen vinden in een tekst.

3. Schrijven
 Je moet een schrijfplan kunnen opstellen.
 De samenvatting van een verhaal kunnen maken.
 Een korte beoordeling van een boek kunnen opstellen.
 Een brief kunnen schrijven
 Een stuk schrijven met informatie over jezelf.
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2. E V A L U A T I E :
Je moet op het einde van het eerste jaar :
 de aangeleerde zinsdelen kunnen aanduiden in oefeningen van dezelfde aard als die in
de klas werden gemaakt.
 bij het schrijven geen storende fouten tegen spelling, interpunctie en zinsleer maken.
 in staat zijn onverwachte overhoringen te maken waarin de woordenschat in
zelfgemaakte zinnen wordt getoetst.
 gesproken teksten kunnen volgen en begrijpen.
 je vlot en in acceptabel Nederlands kunnen uitdrukken.
 zakelijke teksten kunnen schematiseren en samenvatten volgens de IMS-structuur
 de alinea’s kunnen aanduiden, de tekst diagonaal lezen.
 een e-mail schrijven.

3. S T U D I E M A T E R I A A L :
 Handboek en werkboek Markant 1. Uitgeverij Pelckmans
 Woordenboek :
o PRISMA in de klas, thuis
 Encyclopedie beschikbaar in de schoolbib.
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4. S P E C I F I E K E L E E R T I P S :
TAALBESCHOUWING :
1. Grammatica
Gebruik werkboek voor theorie en oefeningen.
 Lees aandachtig de titel van de les.
 Bekijk de voorbeelden en studeer de theorie en de kadertjes in je werkboek.
 Probeer na grondig instuderen zelf voorbeelden te vinden waarmee je kunt
aantonen dat je de les begrepen hebt.
 Maak de oefeningen opnieuw en bij problemen vraag je om extra oefeningen.
 Maak extra oefeningen op Cd-rom bij moeilijkheden LZL.
2. Woordenschat
Gebruik werkboek en woordenboek indien nodig.
 Je studeert de woorden, de uitdrukkingen en zegswijzen grondig.
 Je leest eerst en daarna herhaal je tot je alles kent.
 De woorden die je moeilijk onder de knie krijgt, duid je aan met een kruisje en die
studeer je opnieuw.
 Je kiest enkele woorden uit de lijst en je probeert er een zinnetje mee te maken.
 Schrijf de woorden op die spellingsmoeilijkheden bevatten.
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TAALVAARDIGHEID :
Zakelijk lezen (tekst)
Gebruik voor de zakelijke teksten handboek en werkboek.
 Lees de tekst aandachtig en geef aandacht aan de titel.
 Studeer de moeilijke woorden in het werkboek. Gebruik je woordenboek als je de
betekenis van een woord niet begrijpt.
 Beantwoord de vragen opnieuw.
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Vaktips : plastische opvoeding
1. D O E L S T E L L I N G E N :
Plastische opvoeding is in het eerste jaar vooral gericht op de waarneming.
De beeldtaal wordt verrijkt en ontwikkeld door:
 een goede waarneming
 het leren omgaan met materialen en technieken
 de persoonlijke inbreng van de eigen gevoelswereld en fantasie.
Ook wordt er bij elk onderwerp een kunstenaar besproken, zodat de leerlingen leren
openstaan voor de manier waarop bepaalde kunstenaars hun wereld in beelden vertalen.

2. E V A L U A T I E :
 Een werkje wordt geëvalueerd in het totaalbeeld van de klas.
 In een evaluatie wordt nagegaan of de specifieke lesdoelen van het onderwerp bereikt
werden.
 Tevens worden, aan de hand van een evaluatieformulier, volgende aandachtspunten
geëvalueerd :
o documentatie
o huistaal
o ontwerpen
o opbouw
o uitwerking
o techniek
o fantasie
o in orde zijn met materialen
o inzet
o gedrag
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3. S T U D I E M A T E R I A A L :
 De leerlingen van het eerste jaar werken rond een bepaald thema
 De onderwerpen kunnen zeer uiteenlopend zijn, maar men ziet het thema als een rode
draad lopen doorheen de onderwerpen.
 Voorbeeld: het thema “siertuin”:
o hierin komen zowel planten, dieren als personages voor.
o het bespreken van een plantje kan leiden naar het ontwerpen van een
stofbedrukking.
o een slapende poes en werkende handen kunnen de sfeer in een siertuin
weergeven.

4. S P E C I F I E K E L E E R T I P S :
 Materialen van een goede kwaliteit vergemakkelijken niet alleen het werken, maar
gaan ook langer mee.
 De leerlingen moeten leren orde en respect voor de materialen opbrengen.
 Indien de leerlingen didactisch materiaal moeten verzamelen, krijgen ze hiervoor
steeds ruim de tijd.
 lijst vaktermen : zie bundel
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Vaktips : techniek
1. D O E L S T E L L I N G E N :
 Het bijbrengen van technische geletterdheid waardoor het functioneren in de
maatschappij wordt verhoogd (leerlingen leren eenvoudige technische
basisvaardigheden).
 Niet de technicus zijn, maar wel de techniekgebruiker! Dit wil zeggen dat de leerlingen
over kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes beschikken op het domein van
techniek in zijn brede betekenis.
 Werken volgens een probleemoplossende strategie, namelijk het technisch proces.
 Leerinhouden :
Er wordt gewerkt rond 5 thema’s die aan bod komen in verschillende projecten. Bij elk
thema wordt er een (technische) realisatie gemaakt. De thema’s zijn: Energie,
informatie en communicatie, constructie, transport en biochemie.

2. E V A L U A T I E :
 In principe kan de leerkracht elke les een kleine toets geven over de leerstof van de
vorige les.
 Na een volledig project geeft de leerkracht meestal een grote, vooraf aangekondigde,
toets.
 Het gemiddelde van al deze toetsen geeft een cijfer voor het dagwerk-rapport.
 Vaardigheden en attitudes worden voortdurend geëvalueerd door de leerkracht. Hier
wordt per trimester een cijfer opgeplakt.
 Kennis wordt getoetst via examens (Kerstmis – Pasen – Juni).

Deel 6 - vaktips – techniek

~ 129 ~

3. S T U D I E M A T E R I A A L :
 Er wordt gewerkt met een leerwerkboek. Hier wordt de leerstof ingevuld en aangeduid
die belangrijk is. Om techniek beter te begrijpen, worden er tal van realisaties gemaakt.
Zo maken we o.a in het eerste jaar een naamkaartjes, een spacemobiel, elektrische
schakelingen, …
 Op smartschool is er een mapje Techniek voorzien, waar nog heel wat extra
lesmateriaal voorzien is ter verduidelijking van de leerstof: hier vind je o.a. weblinks,
extra documenten, taken en heel wat extra oefeningen om de leerstof nog beter te
begrijpen.

4. S P E C I F I E K E L E E R T I P S :
 Iedere les van techniek: je vorige les goed studeren!
 Onmiddellijk uitleg vragen als je iets niet begrijpt!
 Leerstof eerst grondig begrijpend lezen en dan pas instuderen!
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Vaktips : wiskunde
1. D O E L S T E L L I N G E N :
 leren logisch denken;
 begrippen nauwkeurig leren definiëren;
 situaties leren mathematiseren (‘= verwiskundigen) met behulp van figuren, symbolen
en getallen;
 vlot kunnen rekenen met natuurlijke gehele en rationale getallen;
 specifiek tekenmateriaal (liniaal, passer, geodriehoek) kunnen gebruiken om constructies in het vlak uit te voeren.

2. E V A L U A T I E :
 De evaluatie kan individueel mondeling of klassikaal schriftelijk gebeuren.
 Toetsen worden meestal niet vooraf aangekondigd, tenzij ze handelen over een groter
leerstof-geheel (hoofdstuk).
SOORTEN VRAGEN :
1. Kennisvragen zijn weetvragen
 Dat soort vragen handelt over theorie die je letterlijk ingestudeerd hebt en moet
kunnen weergeven.
 In je handboek zijn dit dikwijls de vetgedrukte teksten en de kadertjes.
 In je handboek vind je ook per hoofdstuk de samenvatting hiervan.
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 De vragen luiden dan o.a. :
o “wat is...” , “wat versta je onder...”, ”geef de definitie van...”;
o “geef de eigenschap van...”, “welke eigenschappen bezit...”
o “hoe ga je te werk om... “, “geef de regel voor....’’
o “vul de uitdrukking aan.
2. Toepassingsvragen zijn doe-vragen.
 Dus oefeningen in dezelfde aard als de gemaakte oefeningen in de klas waarin
dezelfde regels en redeneringen worden gebruikt maar met andere getallen, letters
of figuren.
 De vragen zijn dan :
o “werk uit”, “bereken”, “herleid”, “ontbind”, ‘los op”;
o “vul aan”;
o “teken”.
3. Inzichtsvragen zijn denk-vragen
 Met de kennis die je bezit, moet je uit een aantal gegevens een logisch besluit
kunnen trekken.
 Je moet kunnen beoordelen of een uitspraak juist of fout is.
 Je moet uit een meerkeuzevraag de juiste oplossing kunnen pikken.
HOE GA JE TE WERK BIJ EEN SCHRIFTELIJKE TOETS?
 Een korte blik op de vragen is in het begin genoeg, je hoeft ze niet eerst uitgebreid te
lezen.
 Het is wel goed om te kijken op welke vragen de meeste punten staan : los die eerst
op! Het is dikwijls zo dat je meer dan geslaagd bent als je die vragen kunt oplossen, als
je te weinig tijd hebt, kun je dan de andere vragen laten vallen.
 Lees de vraag aandachtig, lees ze dan opnieuw en antwoord niet te snel.
 Raak niet in paniek wanneer je de oplossing van een vraag niet dadelijk ziet, maar blijf
rustig.
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 Indien het een kennisvraag is, denk dan na maar blijf niet aandringen – hoe meer je
aandringt, hoe nerveuzer je wordt en hoe minder het lukt de stof terug te vinden. Sla
de vraag dus voorlopig over en kom erop terug als je andere vragen opgelost hebt,
gewoonlijk valt de oplossing je dan wel te binnen.
 Indien het om een toepassing gaat, analyseer dan goed de opgave en tracht daaruit af
te leiden waarop die terugslaat.
 Berekeningen en tekeningen kunnen eerst op een kladblad gemaakt worden.
Tekeningen worden altijd eerst in potlood gemaakt.
 Herlees je antwoord voor je afgeeft. Controleer. Ga na of je alle vragen beantwoord
hebt (kijk naar de nummering). Heb je alle elementen van de vraag opgelost? Bv.:
“Werk uit” en “Verklaar” zijn 2 delen.
 Als je een slecht cijfer haalt, moet je nagaan waarom het fout gelopen is. Als je niet
genoeg geleerd hebt, moet je de stof opnieuw instuderen. Heb je de stof niet
begrepen, dan moet je uitleg vragen of naar de remediëring gaan.

3. S T U D I E M A T E R I A A L :
HANDBOEKEN :
 Wiskunde project 1-1 Getallenleer
 Wiskunde project 1-2 Meetkunde
ANDER MATERIAAL :
 Liniaal, passer, geodriehoek, rekentoestel.
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4. S P E C I F I E K E L E E R T I P S :
IN DE KLAS :
Lees ook de algemene tips (zie deel 2: Begin – Tijdens de les) over hoe je best les volgt in
een klas :
je moet actief les volgen, d.w.z. je moet je concentreren en je best doen om de les te
begrijpen, ook als het moeilijk is. Je moet ook de stof willen begrijpen, zonder motivatie
lukt het niet.
Toch nog deze bijkomende opmerkingen :
 Ga er niet op voorhand van uit dat je het ”toch wel weer niet zult begrijpen of kunnen”.
Met die kritiek help je jezelf niet vooruit.
 Gewoon van het bord schrijven zonder de redenering mee te volgen, heeft weinig zin.
Het is ideaal als je op het einde van de les de stof begrepen hebt, het instuderen moet
dan later volgen.
 Als de leerkracht woorden gebruikt waarvan je de betekenis niet kent, vraag dan uitleg.
Als je de opmerking krijgt dat je die begrippen al een tijd moet kennen en dat ze in je
boek staan, moet je ze opzoeken en instuderen.
 Maak er, als je er moeite mee hebt, een lijst van en neem die mee naar de klas. Zorg
voor 2 kolommen : aan de linkerkant schrijf je het begrip, aan de rechterkant de uitleg
(met een voorbeeld).
 Verzorgd noteren zorgt voor meer kans op succes. Schrijf de cijfers en de tekens (!)
duidelijk en maak ordelijke en overzichtelijke tekeningen.
 Hou verder rekening met het volgende :
o Werk ordelijk.
o Onderstreep titels, ondertitels, kernwoorden, enz. - gebruik dezelfde kleur
voor delen die volgen op elkaar.
o Sla een regel over wanneer je met een nieuw deel of onderwerp begint.
o Zet een uitroepteken bij moeilijke overgangen, ter herinnering aan zaken
waar je op moet letten, enz..
o Als je een oefening foutief hebt opgelost, verbeter die dan in een andere
kleur, dan weet je dat je deze oefening zeker thuis opnieuw moet maken.

Deel 6 -vaktips – wiskunde

~ 134 ~

 Gom geen foutieve oplossing uit, je moet de goede oplossing vergelijken met de foute,
zodat je leert van je fouten.
 Noteer in je schoolagenda correct en volledig het lesonderwerp dat je moet instuderen
en de voorbereiding of huistaak die je thuis moet maken.
THUIS STUDEREN :
 Als de les erg moeilijk was, neem dan de stof door, ook als je die ’s anderendaags niet
hoeft te kennen.
 Je hoeft ze niet volledig in te studeren, je moet ze enkel proberen te “verwerken”,
d.w.z. begrijpen – lees dus aandachtig.
Het is goed mogelijk dat je je dan opnieuw details van de les herinnert : (schrijf die dan
bij je notities of thuis op een kladblad.
Ook als je nog niet alles begrijpt, heb je toch een eerste stap gezet : als je de volgende
keer de stof leert, is het goed mogelijk dat het begrijpen al beter lukt. Je mag het niet te
vlug opgeven.
 Het is soms aan te raden om op de achterkant van een bladzijde niets te schrijven – je
beschrijft dan dus alleen de rechterkant van je opengeslagen cursus.
Op die manier heb je aan de linkerkant plaats om bijkomende zaken op te schrijven
zoals woordverklaringen, uitleg, een formule, de verwijzing naar bladzijde met een
tekening, enz.
Hoe een theorieles instuderen
 Neem je handboek en maak een onderscheid tussen de teksten die je moet lezen om
de stof te begrijpen en de blauwe kaders die je grondig van buiten moet kennen. Let
wel op dat je van die laatste teksten alle woorden moet begrijpen !
 Lees de stof aandachtig, doe dat meer dan 1 keer als het moeilijk is.
 Als je definities moet kennen, doe dat dan zo :
o Bij een overhoring krijg je meestal de definitie en moet jij de uitleg kunnen
geven.
o Stel jezelf vragen : bv. waarover gaat het, wat zegt de definitie precies?
o Splits de definities in delen zodat je ze beter begrijpt. Woorden die je niet of
half begrijpt, moet je opzoeken en opschrijven (dan moet je ze later niet nog
eens opzoeken).
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Lees de definitie enkele keren.
Schrijf de definitie op een blad
Controleer of je de definitie juist genoteerd hebt.
Herhaal dit enkele keren.

Let nog op dit :
 Bij een regel of oefening met getallen hoort altijd een voorbeeld, kijk bv. hieronder;
Regel
De optelling van gehele
getallen is commutatief.

voorbeeld
5 + (-7) = (-7) + 5
De uitkomst is telkens -2 dus ik mag bij
een optelling van gehele getallen de
termen van plaats verwisselen.

 Bij een definitie of oefening in de meetkunde hoort altijd een tekening;
Definitie
Twee hoeken waarvan de benen
van de ene hoek in het verlengde
liggen van de benen van de
andere hoek, noemt men
overstaande hoeken.

tekening

Oˆ1 en Oˆ 2 zijn overstaande hoeken

 Neem na ongeveer 50 minuten werken een pauze van 5 minuten en na de volgende 50
minuten een pauze van 10minuten.
 Studeer geen uren aan een stuk zonder onderbreking, lees ook de tips over plannen
(Deel 2: Begin – Hoe plan ik mijn tijd per dag).
HOE OEFENINGEN INSTUDEREN?
 Je moet de theorie kennen, herhaal die dus even voor je begint met de oefeningen. Na
het maken van de oefeningen opnieuw de theorie nakijken, helpt ook : door de
oefeningen begrijp je de theorie dikwijls beter.
 Oefeningen herlezen is meestal tijdverlies. Oefeningen van buiten leren is zinloos.

Deel 6 -vaktips – wiskunde

~ 136 ~

 Oefeningen moet je hermaken, je moet dus schriftelijk werken. De oefeningen gewoon
overschrijven zonder dat je weet waar het over gaat, is zinloos
 Je hoeft de opgave niet over te schrijven.
 Los niet alle oefeningen op, maak een (goede) keuze.
 Maak eerst enkele gemakkelijke oefeningen maar maak zeker niet alleen de eerste van
een reeks. Maak alle oefeningen die je in de klas hebt aangeduid omdat ze moeilijk
waren.
 Verbeter de gemaakte oefeningen met behulp van de oplossingen in je schrift.
 Indien je een oefening verkeerd oplost, schrijf dan niet zomaar de juiste oplossing maar
vraag je af waar het fout liep of welke regel of eigenschap gebruikt moet worden :
o Als je de regel of eigenschap niet meer kent, moet je die stof opnieuw
studeren.
o Als je leerstof verkeerd hebt toegepast, moet je oefenen in het grondiger
nadenken, je mag niet te oppervlakkig werken.
o Als je een regel of eigenschap niet begrepen hebt, moet je uitleg vragen in de
klas of naar de modeloplossingen in het handboek kijken.
VOORBEREIDING MAKEN :
 Voor wiskunde worden vaak oefeningen opgegeven die je thuis moet oplossen.
 Van een voorbereiding wordt niet verwacht dat alles juist is, wel dat je kan laten zien
(dus op papier) dat je geprobeerd hebt.
 In een voorbereiding moet je kunnen laten zien dat je geredeneerd hebt.

HUISTAKEN MAKEN :
 De huistaken zijn een controle dat je de leerstof kent en kunt gebruiken ! Schrijf ze dus
niet over !
 Huistaken zijn belangrijk : ze tonen moeilijkheden aan maar zorgen ook voor een
grondige kennis van de theorie.
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 Als je herhaalt voor grote toetsen of examens is het zeker de moeite waard de
oefeningen opnieuw te maken en dat resultaat te vergelijken met de juiste oplossing.
Als het fout loopt, moet je goed kijken hoe dat komt en dat onthouden – schrijf het dus
best duidelijk op !
BIJKOMENDE TIPS VOOR MOEILIJKERE KWESTIES (2e JAAR) :
1. Leren van theorie
stelling en bewijs :
de stelling :
 Lees de stelling volledig.
 Lees de stelling opnieuw waarbij je nagaat en opschrijft :
1. wat is gegeven?
2. wat moet je bewijzen?
Het ‘Te Bewijzen’ is eigenlijk de ‘uitkomst’ van je oefening. Het ‘Te
Bewijzen’ is je laatste zin van je bewijs. Door een logische redenering
te maken moet je immers komen tot het resultaat!!!
Het ‘Te Bewijzen’ mag je dus ook nooit of te nooit gebruiken om
bepaalde redeneringen te verantwoorden.
Maak eventueel een figuur, werk indien nodig op een tekening met kleur
(zeker bij meetkunde). Deze figuur moet meestal enkel een benaderend
beeld zijn, een schets is dus voldoende !
het bewijs :
1. Lees het bewijs volledig.
2. Overloop het bewijs opnieuw waarbij je elke stap in de redenering
probeert te begrijpen en te verklaren.
3. Stel jezelf hierbij kritische vragen zoals:
o waarom staat het er zo ?
o waarom mag dat hier zo ?
o welke eigenschap of stelling past men hier toe?)
4. Maak zelf het bewijs op papier.
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5. Onthoud het bewijs door het begin (hoe start je ?) en de essentiële
stap(pen) in het bewijs te onthouden.
Volgens Einstein is het moeilijker het probleem te formuleren dan het op te
lossen. Je moet een redenering opzetten om de veronderstelling te bewijzen.
Dit vereist een creatieve geest en doorzettingsvermogen.
Onthoud hierbij altijd goed: ‘Oefening baart kunst!’

Tips voor het onthouden van theorie :
 Maak een steekkaart met de belangrijkste definities en formuleringen van
stellingen (in woorden en symbolen).
 Leer deze steekkaart regelmatig!
2. Toepassen van theorie (definities en stellingen) in oefeningen.
Opmerking : Met oefeningen bedoelen we het maken van berekeningen, maar ook
het bewijzen van nieuwe eigenschappen.
1. Formuleer wat gegeven is, ga na wat gevraagd is. Maak eventueel een
figuur.
2. Ga na welke definitie(s), eigenschap(pen), stelling(en) en/of methode(s) je
behandeld hebt i.v.m. het gevraagde en het gegeven.
3. Probeer deze definitie(s), eigenschap(pen), stelling(en) en/of methode(s)
toe te passen om de oplossing te vinden.
4. Controleer (indien mogelijk) je oplossing.

Tips bij het studeren van oefeningen :
 Kijk enkele van de gemaakte oefeningen na en/of maak ze opnieuw.

Deel 6 -vaktips – wiskunde
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3. Het maken van vraagstukken.
1. Lees het vraagstuk.
2. Herlees het vraagstuk en onderstreep het gevraagde.
3. Vertaal het vraagstuk in wiskundige vergelijkingen.
Opmerking :
a. Soms (zeker bij meetkunde) maak je eerst een schets van het
probleem.
b. Soms moet je eerst zelf een “woordverklaring” opstellen :
 Bv. x = de gezochte lengte (eenheid = m)
 Bv. K(t) = de waarde van het kapitaal (in euro) op het
tijdstip (t) (in jaren na 2007)

c. De moeilijkheid ligt meestal in het vertalen van bepaalde
Nederlandse woorden.
 Bv. en, of, zonder, veelvoud, deel, enz.) in bewerkingen (+,
-, ., ÷, machten, met of zonder haakjes, enz.)
4. Zoek om welk wiskundig probleem het gaat en los het op.
5. Vertaal de oplossing opnieuw in het Nederlands : Kijk dus terug naar de
“woordverklaring” die je gegeven hebt.
6. Herlees het vraagstuk en kijk of je geantwoord hebt op het gevraagde.

Deel 6 - vaktips - SEI
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Vaktips : SEI (2de jaar)
1. D O E L S T E L L I N G E N :
 Kennismaken met de (nieuwe) vakken cultuurwetenschappen, economie en
gedragswetenschappen.
 Parate kennis verwerven over economische en sociale begrippen.
 Leren aandacht hebben voor het gedrag van anderen en jezelf en het eigen gedrag
positief leren bijsturen.
 Verbindingen maken tussen het vak SEI en het vak wetenschappelijk werk.

2. E V A L U A T I E :
 Aangekondigde schriftelijke overhoringen over een groter leerstofgeheel.
 Onverwachte schriftelijke en mondelinge lesoverhoringen (over de leerstof van de
laatste les) zijn altijd mogelijk.
 Attitudes: voor elke rapportperiode worden er een aantal attitudes afgesproken en
uitgelegd. Deze attitudes worden dan permanent in de les geëvalueerd. Aan het einde
van de rapportperiode worden deze attitudes individueel besproken en krijg je een
waardering die voor 20% meetelt in het totaal van de cijfers. Voorbeelden van attitudes
zijn: stiptheid, discipline, sociale houding, communicatie, leergierigheid,…

Deel 6 - vaktips - SEI
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3. S T U D I E M A T E R I A A L :
 Werkboek: SEI Online, uitgeverij Wolters Plantyn.
 Eigen gemaakte woordenlijsten (apart blad) bij elk hoofdstuk.
 Blauwe pen, groene pen, potlood, gom, geodriehoek, toetsbladen, blanco bladen
(vierkante ruitjes), ZRM

4. S P E C I F I E K E L E E R T I P S :
 SEI is een vak dat je nog niet hebt gehad. Er wordt regelmatig in de les gezegd hoe je
iets moet studeren. Goed opletten en luisteren is dus de boodschap.
 Studeer eerst de woordenlijst van een hoofdstuk, dan ken je alle nieuwe woorden en
begrippen die in een hoofdstuk voorkomen. De woordenlijst moet je in 2 richtingen
kennen. Dit betekent dat je de uitleg bij een begrip moet kunnen geven, maar als je de
uitleg krijgt moet je het gepaste begrip bij deze uitleg kunnen geven.
 Daarna studeer je de blauwe kaders. Bij elk “vinkje” in een blauwe kader moet je voor
jezelf een vraag opstellen zodat je de uitleg bij het “vinkje” als antwoord krijgt. In de les
wordt er onderlijnd (of gemarkeerd) wat je juist moet kennen.
 Als laatste maak je de opdrachten en oefeningen opnieuw die bij de blauwe kader
vermeld zijn. Vergeet niet dat je sommige oefeningen een aantal keer opnieuw moet
maken eer je ze goed onder de knie hebt.

Deel 6 - vaktips – wetenschappelijk werk
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Vaktips : WW (2de jaar)
1. D O E L S T E L L I N G E N :
 Kennismaken met de (nieuwe) vakken fysica, chemie en biologie.
 Onderscheid leren maken tussen de verschillende vakdomeinen in de wetenschappen:
fysica, chemie, biologie, aardrijkskunde,…
 Verbindingen maken tussen het vak WW en de vakken SEI, natuurwetenschappen en
techniek
 De wetenschappelijke methode leren herkennen en gebruiken.
 Parate kennis verwerven over wetenschappelijke begrippen.

2. E V A L U A T I E :
 Aangekondigde schriftelijke overhoringen over groter leerstofgeheel.
 Onverwachte schriftelijke en mondelinge lesoverhoringen (over de leerstof van de
laatste les) zijn altijd mogelijk.
 Onverwachte overhoring over de basisbundel.
 Experimenten (proefjes) in de les uitvoeren en bespreken. (BZL) Deze experimenten
tellen zowel mee bij de evaluatie voor het dagwerk als voor het proefwerk.

Deel 6 - vaktips – wetenschappelijk werk
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3. S T U D I E M A T E R I A A L
 Werkboek: Plantyn Wetenschappelijk Werk, uitgeverij Wolters Plantyn.
 Bundel met basisvaardigheden. (zelfgemaakte stencils) Deze bundel moet je elke les
meenemen.
 Pen (3 verschillende kleuren), potlood, gom, geodriehoek, toetsbladen, blanco bladen
(vierkante ruitjes), ZRM

4. S P E C I F I E K E L E E R T I P S :
 WW is een vak dat je nog niet hebt gehad. Er wordt regelmatig in de les gezegd hoe je
iets moet studeren. Goed opletten en luisteren is dus de boodschap.
 Studeer eerst de basisbundel. Deze bundel moet je trouwens altijd kennen. De bundel
wordt ook regelmatig aangevuld.
 Daarna studeer je de gele kaders en wat er in de les onderlijnd (of gemarkeerd) is. Dit
moet je van buiten kennen, maar ook begrijpen. Als je iets nog niet begrijpt wat in een
kader staat, moet je de uitleg die boven een kader staat eens opnieuw lezen.
 Als laatste maak je de oefeningen opnieuw. Vergeet niet dat je sommige oefeningen een
aantal keer opnieuw moet maken eer je ze goed onder de knie hebt.

Bijlagen – bijlage 1 – planning rapport dagwerk
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Planning - Rapport dagwerk
DATUM RAPPORT :
Datum invullen!
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag

Vrijdag

Wat studeer ik? – leerstof invullen

Geleerd?
Ja/Nee

Bijlagen – bijlage 2 – examenplanning: herhalingsoverzicht
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Examenplanning : herhalingsoverzicht
Data

Geplande
leerstof

Omschrijving leerstof per vak

Herhaalde stof +
gewerkte uren

Zaterdag ……/……

Zondag ……/……

Maandag ……/……

Dinsdag ……/……

Woensdag ……/……

Donderdag ……/……

Vrijdag ……/……

Zaterdag ……/……

Zondag ……/……

Maandag ……/……

Dinsdag ……/……

Woensdag ……/……

Donderdag ……/……

Vrijdag ……/……

Dit herhalingsoverzicht krijg je (met de data ingevuld) ruim voor het begin van elke examenperiode toegestuurd via
smartschool.

Bijlagen – bijlae 3 – Een studeertabel per dag
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Planning – Studeertabel per dag
Naam en klas :
Ve =
Be =

verkennen van de leerstof (inhoudstafel!)
begrijpen (woorden opzoeken, onderstrepen, schema opstellen)

St =
Co =
Pl =

de leerstof studeren
schriftelijk controleren of je de leerstof kent
Plannen :
- Gt = studeren voor een grote toets (= herhalen)
- Ex = studeren voor examen (= herhalen)

Kruis aan wat je gedaan hebt. Als je dat wil, kun je in elk hokje de tijd vermelden die je aan elk onderdeel
besteed hebt. Als je alles optelt, zie je hoe lang je per dag gestudeerd hebt.
Dag + datum :
Te nemen stappen
Pl
Ve Be St Co
Vakken
LEERSTOF (zie schoolagenda en inhoudstafel) :
Gt Ex

Taak

LEERSTOF (zie schoolagenda en inhoudstafel) :
Taak gemaakt?

Voorbereiding

LEERSTOF (zie schoolagenda en inhoudstafel) :
Voorbereiding gemaakt?

Totaal gewerkt tijd voor deze dag : vakken vermelden + minuten + optellen

Planning – Studeertabel per week (studieteller)
Data invullen
VAKKEN

maandag
volgorde

dinsdag

minuten

volgorde

minuten

woensdag
volgorde

minuten

donderdag
volgorde

minuten

vrijdag
volgorde

minuten

zaterdag
volgorde

minuten

zondag
volgorde

minuten

Wiskunde
Nederlands

TOTAAL
Minuten :

Bijlagen – bijlage 4 – Een studeertabel per week (studieteller)

Naam en klas :

S-tijd * per dag

NS-tijd *
S-tijd : studeertijd

NS-tijd : “Niet-studeertijd” : vrije tijd, sport, muziekles, karweien, opknappen, enz.
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Totaal studeertijd per week

Bijlagen – bijlage 5 – Een studeertabel per vak
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Planning – Studeertabel per vak
Vak :
Ve =
Be =
St =
Co =
Pl =

Vakken

verkennen van de leerstof (inhoudstafel!)
begrijpen en overzichten opstellen a.d.h.v. de inhoudstafel en andere hulpmiddelen in het boek
de leerstof studeren
schriftelijk controleren of je de leerstof kent
Plannen :
- Gt = studeren voor een grote toets (= herhalen)
- Ex = studeren voor examen (= herhalen)
Te nemen stappen
LEERSTOF (zie schoolagenda en inhoudstafel) :

Ve

Be

St

Co

Pl
Gt

Ex

Bijlagen – bijlage 6 – De marathontest
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Maak de marathontest-studeer ik wel goed?
Naam en Klas : ……………………………………………..
Vul je naam en klas in.
Lees de onderstaande beweringen aandachtig en antwoord met J (=ja) of N (=nee)
Als je het niet weet, schrijf je een streepje. Je moet dus alle vragen lezen en beoordelen.
Vul de lijst hieronder in. Geef dit blad af aan je klastitularis, die overlegt met de
verantwoordelijke voor de studiebegeleiding.
Je kan deze marathontest ook online invullen.
Surf naar www.lyceumgenk.be, klik op de knop “leren leren” (rechterzijde). Je komt nu
op de site van “leren zelfstandig leren”. Je kiest hier “1ste graad”, “doe de marathontest”.
Geef het resultaat door aan je klastitularis.

J/N
1.

Als mijn huiswerk af is, dan kijk ik het nog eens grondig na.

2.

Sommige dagen studeer ik veel, andere weinig.

3.

Ik ben vlug afgeleid in de les en bij het studeren.

4.

Ik leer alleen als ik weet dat de leraar overhoort.

5.

Als ik grote gehelen studeer, kijk ik eerst naar de inhoudstafel en de titels en
ondertitels – die verklaar ik.

6.

Ik weet wat ik studeer. Woorden die ik niet begrijp, zoek ik op.

7.

Als ik in de les iets niet begrijp, vraag ik om uitleg.

8.

Tijdens het studeren staan de radio, de TV of mijn p.c. aan.

9.

Ik leer ook de tekeningen en grafieken en de voorbeelden die bij een les horen.

10.

Ik leer alles zoveel mogelijk van buiten, zeker als ik het niet begrijp.

11.

Ik noteer elke dag huiswerk en lessen nauwkeurig in mijn schoolagenda.

12.

Ik klasseer mijn taken per vak in een kaft.

13.

Ik maak een plannetje wanneer ik welke vakken zal leren voor examens en
herhalingen.

14.

Kort na de school, begin ik met huiswerk en lessen.

15.

Als ik mijn les geleerd heb, laat ik me door iemand overhoren.
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16.

Als ik mijn les geleerd heb, controleer ik zelf of ik ze goed ken. Om dat goed te
doen, schrijf ik mijn les kort op.

17.

Ik leer vooral mondeling, ik schrijf meestal niets op.

18.
19.

Als ik een taak of toets terugkrijg, ga ik aandachtig na waar ik fouten heb
gemaakt. Die fouten verbeter ik grondig.
Als ik een les goed geleerd heb, moet ik ze vóór de school of op de speelplaats
toch nog eens nakijken.

20.

Ik snap de vragen van de toetsen dikwijls niet.

21.

Bij het maken van mijn huiswerk of het leren van mijn lessen begin ik met het
makkelijkste of het fijnste.

22.

Mijn notities zijn verzorgd. Ik let ook op dat er geen fouten in staan.

23.

Regelmatig gebruik ik een atlas bij het leren.

24.

Ik heb een vaste en rustige plaats om te studeren.

25.

Ik zoek zelf een aantal vragen die de leraar over de les zou kunnen stellen.

26.

Als ik een les leer, onderstreep ik de belangrijkste zaken.

27.

Ik kan het verschil tussen hoofd- en bijzaken vinden.

28.

Bij het studeren schrijf ik mijn notities bijna letterlijk over.

29.

Als ik leer werk ik door. Ik neem geen pauze tot ik het ken.

30.

Tijdens het studeren maak ik ook schema's en tekeningen.

31.

Als er toetsen of examens komen, herhaal ik al enkele dagen op voorhand.

32.

Als ik een taak moet maken, leer ik eerst de les daarover.

33.

Tijdens het examen wordt het heel laat, na een week kan ik niet meer.

34.

Ik ben altijd vreselijk nerveus bij overhoringen en vooral bij het examen.

35.

Ik gebruik mijn handboek bijna niet bij het studeren.

36.

Ik begrijp wat in het handboek staat, de stof wordt er goed uitgelegd.

37.

Meestal ben ik 's anderendaags veel vergeten van wat ik gestudeerd heb.

38.

Ik vind dat ik veel te veel moet leren. Leraars en ouders houden daar geen
rekening mee.

39.

Ik leer niet graag. Thuis wordt daar veel over gezeurd.

40.

Waarom studeren ? Er is zoveel werkeloosheid dat studeren geen zin heeft.

41.

Ik heb te veel activiteiten buiten het studeren.

42.

Ik studeer veel meer dan 10 uur per week.

43.

Ik studeer veel minder dan 10 uur per week.
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