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agenda pennen

etiketten perforator

etui plakband

geodriehoek potloden

gum proefwerkplanner

huiswerkplanner puntenslijper

insteekhoezen schaar

kaftpapier / rekbare kaften schriften lijntjes / ruitjes

kleurpotloden schrijfblok

lijm stiften

linaal rekenmachine

markeerstiften ringbandklappers

nietmachine / nietjes ringbandpapier

papier wit / gekleurd ringband tabbladen

passer usb-stick
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ready to start!

Een goede voorbereiding is het halve werk :)

Deze handige checklist gaat jou helpen om alle benodigdheden in huis te hebben 

voor een goede start van je nieuwe schooljaar.  Je komt gedurende het schooljaar 

niet voor verrassingen te staan, want je hebt alles al in huis :-) 

Een tip die wij jou willen meegeven is: haal wat extra benodigdheden in huis.          

Zeker (gekleurde) pennen, schriften (rekenen en taal), maar ook gekleurd papier. 

Dit voorkomt dat je gedurende het schooljaar ineens iets moet halen terwijl je er 

eigenlijk geen tijd voor hebt. Als je alles in huis hebt kun je met een gerust hart je 

huiswerk plannen en aan de slag gaan op de momenten dat jij dat wilt.

Wij wensen jou heel plezier en vooral 
een goede start 

van het nieuwe schooljaar!
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PRAKTISCHE TOOLS VOOR JE PUBER
Huiswerk maken was nog nooit zo relaxt! 

Wij zijn Angelique & Petra, experts in plannen en dol op pubers. Wij hebben een 
planmethode én praktische huiswerktools ontwikkelt. En we zullen je ook ver-
tellen waarom.

Veel pubers, zeker als ze de stap van de basisschool naar de brugklas maken, lo-
pen vast omdat ze het overzicht niet hebben en hun schoolwerk niet voor elkaar 
krijgen. Ze kunnen niet plannen, met als gevolg dat er huiswerkstress ontstaat, 
kinderen onderpresteren en er geen ruimte meer overblijft voor ontspanning.
 
Dat kan anders! Wij geloven dat elk kind de ruimte moet krijgen om te groeien 
op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Door producten te ontwerpen die 
structuur bieden en uitgaan van de kracht en eigenheid van het kind, creëren 
we die ruimte. Resultaat? Een relaxte tiener met goede schoolresultaten.

Met de huiswerktools van SKUR overleven zij (én jij) de middelbare:
• het doe-boek Plannen met Pubers met tal van planners en checklists
• de superhandige Huiswerkplanner met het 5-stappenplan
• de Proefwerkweekplanner
• taalspellen om spelenderwijs de talen van de brugklas te leren
• en toffe kaarten om je puber een hart onder de riem te steken of om te ver-

tellen hoe trots je bent!

Alles gemaakt met liefde voor tieners!

DIRECT NAAR DE SHOP?

KLIK OP DEZE FOTO!

PS: Ben jij, of ken jij, een professional? Wij trainen docenten, 
leerkrachten & kindprofessionals hoe ze tieners die belangrijke 

vaardigheid plannen kunnen leren. 

Kijk op onze speciale informatiepagina. 

https://www.skur.eu/plannen-met-pubers/
https://www.skur.eu/huiswerkplanner-met-stappenplan/
https://www.skur.eu/proefwerkweekplanner/
https://www.skur.eu/shop-taalproducten/
https://www.skur.eu/kaarten-pakket/
http://www.skur.eu/shop/
http://www.skur.eu/skur-training-voor-professionals 

