
VAKHULP

Voor ieder vak

Zelf kiezen

Tijdens maatwerkzone

Dagelijks aanmelden in

Magister

RT  BEGR I JPEND
LEZEN  ( K LAS  1 )

Woensdag of vrijdag tijdens

maatwerkzone

Leerling wordt automatisch

aangemeld.

Achterstanden wegwerken

LWOO

Extra ondersteuning

Voor leerlingen met een

LWOO verklaring

Iedere dinsdag om 13.20 uur

RT  REKENEN
(KLAS  1 )

Woensdag of vrijdag tijdens

maatwerkzone. 

Leerling wordt automatisch

aangemeld.

 Achterstanden wegwerken.

DYSLEX IE

Voor kinderen met een

Dyslexie verklaring

Leerlingen worden

automatisch aangemeld

1x per week tijdens

maatwerkzone

NT2

Presentaties zijn

communicatiemiddelen die

demonstraties kunnen zijn.



NT2

Woordenschat en taalbegrip

Voor leerlingen die

Nederlands niet als

moedertaal hebben

Tijdens maatwerkzone

Leerlingen worden

automatisch aangemeld

I K  LEER  LEREN

Leerlingen krijgen

leerstrategieën aangereikt

Voor leerlingen die moeite

hebben met leren en

huiswerk maken

Vijf weken 2x per week

tijdens maatwerkzone

PLANNEN  &
ORGAN ISEREN

Leerlingen krijgen extra

begeleiding van docent

Tijdens maatwerkzone

Aanmelden bij coach of dhr

van Wieren

NO PROB . . .

Versterken van assertieve

vaardigheden

Dinsdag 13.00 uur

Speciale training sociale

vaardigheden/assertiviteit

Aanmelden via coach of dhr

van Wieren.

HU ISWERK  ONDER
BEGELE ID ING

Voor kinderen met een

Dyslexie verklaring

Leerlingen worden

automatisch aangemeld

1x per week tijdens

maatwerkzone



TIPS VOOR
OUDERS VAN

LEERLINGEN VAN
DE MIDDELBARE

SCHOOL

HUISWERK
& LEREN



Wat kan ik doen?
HELP  I K  WEL  OF  N IET?

WAAROM GAAT  HET  N IET?

WAT  KAN  SCHOOL  DOEN?



Ina Terra
KINDER- EN
JONGERENCOACHING
OUDERBEGELEIDING
HUISWERKBEGELEIDING
ONDERWIJS 
LEERMIDDELEN

inaterra.nl
beelddenkwinkel.nl



Het puberbrein
Een brein dat nog vol in ontwikkeling is



Super-invoelend

Super-sociaal

Super-emotioneel

Super-kwetsbaar
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Aansluiting

Wie ben ik?

Veilig voelen

Meedoen

Invoelen/begrijpen

Verhalen horen 

Verhalen maken



Emotie versus
ratio

Hersenen zijn nog volop in ontwikkeling

Het emotionele deel van de hersenen is

nog niet verbonden met het rationale

deel. Het voorste deel van de hersenen is

voor cognitieve functies zoals plannen,

organiseren, abstract denken, sociaal

gedrag en impulsbeheersing. Pas rond het

25e is dit hersendeel klaar. Tot die tijd zijn

jongeren vooral bezig met de korte

termijn.



ONDERWIJS THUIS

Als ouder leer je je kind meer dan je

denkt! Vooral de voorwaarden die

belangrijk zijn om effectief te kunnen

leren.

ONDERWIJS SCHOOL

Jongeren vergroten niet alleen hun

kennis. De fase van 12 tot 20 jaar staat

in teken van sociale interactie en het

leren kennen van het 'zelf'.



H
et
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er
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es KENN IS  (DENKEN)
Nieuwe informatie tot je nemen

TOEPASSEN  (DOEN)
Ervaren

WETEN  (Z I JN )
Wijsheid



PROBLEMEN MET LEREN

Moeite met plannen en organiseren

Moeite met concentreren

Teveel afleiding 

Moeite met beginnen

Moeite met slapen

(Faal-) angst of stress

Niet weten hoe je moet leren

Teveel gedachten & emoties

Niet begrijpen van de lesstof

Niet begrepen worden 

Dyslexie, ADD, ADHD, Autisme

Beelddenken

Hooggevoeligheid

Hoogbegaafdheid



Hoe goed
ken jij je
kind?
Weet jij hoe je kind leert?

Weet je waarom het leren moeilijk

gaat?

Weet je hoe je jouw kind kunt

helpen?



V O O R W A A R D E N

Plannen en organiseren

Motivatie

Concentratie

Faalangst

Omgevingsfactoren

Ontwikkeling

Welzijn/ Welbevinden

L E E R S T R A T E G I E

Leren door te zien, te doen,

te lezen, te oefenen, door

samen te werken, door te

'spieken', door te luisteren,

door gebruik te maken van

mindmaps, samenvatting

I N H O U D

Ieder vak leer je op een

andere manier. Afgestemd

op de voorkeur voor

leerstrategie ga je met het

vak aan de slag

S T A R T S I T U A T I E

Een kind kan pas leren als

hij/zij ontspannen en blij is

L E R E N  L E R E N

Als leerlingen zich bewust

zijn van mogelijke

leerstrategieën, is er vaak

meer mogelijk

S N E L L E R  L E R E N

Door te leren op je 'eigen

manier' wordt leren

makkelijker, leuker en sneller
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Ondersteunen bij plannen en uitvoeren

van taken vaak noodzakelijk

MOT IVAT IE
Positieve blik op de toekomst

bevorderen. Betekenis geven aan leren.

Stimuleren & steunen. 

CONCENTRAT IE
Rust, ontspanning, open 'mind'
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WELZ I JN/WELBEV INDEN
Aandacht voor puberteit, hormonen,

sociale omgeving. Aandacht voor

persoonlijke omstandigheden

OMGEVING
Thuissituatie. Stressfactoren. In kaart

brengen van situatie en mogelijkheden 

PERSOONL I J KE  FACTOREN
Leren op je eigen manier. Aandacht

voor Autisme, Dyslexie, Beelddenken,

Hooggevoeligheid, Hoogbegaafdheid
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K INET ISCH

Ervarend leren; doen,

zintuigen belangrijk

LEZEN

Lezen: zelfstudie, in

stapjes leren

AUD IT IEF

Gehoor: luisteren

V ISUEEL

Zien: beeldmateriaal,

video's, schema's.



Hersenen
L INKS
taal, ordening, analyseren, kleine stapjes

RECHTS
beeld, creatief, gevoel, het grote geheel

L INKS  EN  RECHTS
visualiseren, voelen, plan, manifesteren



Lesstof
onthouden

N IEUWE KENN IS
Lessen op school, boeken, video's

Begrijp je alles? Heb je extra uitleg

nodig? 

ONTHOUDEN 
Gebruik je talenten en manieren van

leren. Herhaling, oefening. Maak het

praktisch. Maak er een verhaal van

KENN IS  TERUGHALEN
Je hebt iets pas geleerd als je het

een ander kunt uitleggen. Overhoren

en terug laten vertellen in eigen

woorden. Zelf toetsvragen bedenken



Praktische tips & tools

PLANNEN EN ORGANISEREN

Agenda of planner gebruiken

Samen planning doornemen

Coach kan planning doornemen met leerling

Tijd opnemen van leren | Laten ervaren van tijd

Korte momenten leren (30 min), daarna pauze

Maakwerk direct na de les doen



Praktische tips & tools

MOTIVATIE

Onderzoek waarom motivatie mist

Aandacht voor leeftijd/ puberteit/ hormonen

(H)erkennen van somberheid/depressie

Positief benaderen van de toekomst

Aandacht voor talenten en interesses

Wacht niet te lang!!

Werk samen met school (coach)



Praktische tips & tools

ZAAKVAKKEN 

Samen lezen

Markeren van jaartallen, begrippen, onderwerpen

Verbanden zoeken

Terugvertellen in eigen woorden

Werken met een tijdbalk

Mindmaps maken

Maak gebruik van YouTube

Samenvatting maken met behulp van Word



Praktische tips & tools

TALEN

WRTS of slim stampen (online programma's)

Vroeg starten

Samen lezen of voorlezen van teksten

Woordenlijsten 'opdelen'

Ophangen van woorden en zinnen in huis

Flashcards (ieder woord op een apart kaartje)

Hardop woorden uitspreken en schrijven

Grammatica overzichten (bestellen bij boekenlijst)



Praktische tips & tools

WISKUNDE 

Wiskunde Academie

Andere YouTube kanalen

Samen sommen maken (of met klasgenoot)

Zoek iemand in je omgeving die hier goed in is

Wacht niet te lang!!



Praktische tips & tools

INTERNET EN APPS

Google of andere zoekmachines

Apps zoals Notion voor het maken van een

planning

Canva voor presentaties, werkstukken

YouTube voor uitlegvideo's



VRAGEN


