TIP 5 HOE STUDEER IK ZELFSTANDIG EN TOCH NAUWKEURIG?
WEEKPLANNING
Kruis in de volgende lijst de onderdelen aan waarbij je hulp nodig hebt. Wat je
zelfstandig kan, markeer je groen.
Oefeningen
0 wiskunde
0 Nederlands
0 Frans
0 Engels
0 SEI, economie, boekh.
0 WW, wetenschappen
0 TO

Geheugenwerk
0 wiskunde
0 Nederlands
0 Frans - vocabulaire
0 Frans - teksten
0 Engels - vocabulary
0 Engels - texts
0 formules wetenschappen

Begrijpen en kennen
0 aardrijkskunde
0 biologie
0 geschiedenis
0 TO
0 economie
0 wetenschappen
0

0 dactylo
0 elektronica, elektric.

0
0

0
0

Plan met de persoon die je zal helpen wanneer je samen zal werken.
●

Dagelijks een half uur bij het begin, in het midden of op het einde.

●

Wekelijks een langere tijd in het WE.

●

Enkel als je erom vraagt.
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EIGEN WERK
●

Leg alles zelf klaar.

●

Duid precies aan waarbij je hulp nodig hebt (bijvoorbeeld: voorlezen, een
bepaalde oefening van wiskunde, formules opvragen, een tekst van
geschiedenis in schema zetten, enz.)

●

Laat je pas ondervragen als je jezelf luidop of schriftelijk hebt ondervraagd.

●

Doe zelf eerst iets actief: woordjes overschrijven, formules op een fiche
zetten, prenten bekijken en titels bestuderen, enz.
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Tips voor ouders
●

Spreek duidelijk af wat je zoon of dochter zelfstandig kan doen.
- Op het afgesproken uur met de boekentas aan de werktafel zitten.
- Agenda openleggen, schrijfmateriaal klaarleggen.
- Boeken en schriften die nodig zijn op een stapeltje klaarleggen

●

Overloop samen de agenda.
- Duid samen aan wat je zoon of dochter alleen kan.
- Spreek af voor welke taken hulp nodig is en wanneer je zal helpen.

●

Kies een goed moment om samen te werken. Plan de tijd op een
moment dat je zelf rustig bent en tijd hebt.

●

Werk de afgesproken tijd. Gebruik de keukenwekker. Te lang werken,
brengt veel spanning mee.

●

Zet uw kind aan het werk in uw buurt. Kijk niet de hele tijd mee over
de schouder. Plan zelf ook werk waarbij je je niet volledig moet concentreren: een artikel lezen, strijken, computerwerk, enz. Je bent beschikbaar, maar je kind werkt zelfstandig.
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