Praktisch &
snel op weg
Praktische hulpmiddelen om je tiener te helpen
Wauw! Jouw kind is (of wordt) brugklasser. Om wervelend van start te gaan heb
je dit e-book gedownload; een goede keuze!
De brugklas doorloop je succesvol met deze handige tips en templates.
Wat vind je in dit e-book?
Voor jou als ouder:

Voor de tiener:

√ Het puberbrein, hoe zit dat nou?
√ Wat zijn executieve vaardigheden?
√ Loslaten of vasthouden?
√ Opvoeden in de 21e eeuw!
√ Handige puber-weetjes

√ Super belangrijk, je dagplanning
√ Tips om huiswerk te maken/leren
√ Plannen van huiswerk, hoe dan?
√ Hoe zit het met toetsen?
√ Handige templates

Veel succes samen en geniet ook van deze nieuwe spannende fase!
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It’s the
wise mother
Who gives her child roots and wings
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Een hele
nieuwe fase
Een hele nieuwe fase breekt aan; de brugklas. Je kind heeft dit jaar de overstap
van groep 8 naar de brugklas gemaakt of gaat ‘m maken. Het is een spannende
nieuwe fase voor zowel je tiener als voor jou als ouder.

Schrik niet, maar...
we vallen maar meteen met de deur in huis. Die nieuwe fase kan heel leuk zijn,
maar het kan je kind (én jou/jullie) ook heel erg overvallen.
Want voor veel tieners is de overgang van de basisschool naar de middelbare
school een hele grote stap. Ineens moeten ze veel vroeger opstaan, soms ver
fietsen, ze leren allemaal nieuwe vrienden en vriendinnen kennen, ze krijgen veel
nieuwe docenten, een nieuw groot schoolgebouw en dan krijgen ze ook nog
eens heel veel verschillende vakken en een berg huiswerk.
En die vakken variëren van wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie,
Frans, Engels, Nst, Nederlands, Rekenen, PMV, beeldende vorming tot
muziek.
Dat zijn er veel hè! Meestal krijgen ze elk vak een paar keer per week. En voor al
die vakken krijgen ze huiswerk. Veel meer dan op de basisschool. Dat huiswerk
begint meteen vanaf de eerste lessen en vaak komt daar direct in de eerste
maand een toets bij.

En dan is er stress
Want die toets, die zagen ze niet aankomen. Het kan namelijk ook een
onverwachte overhoring zijn. Maar het cijfer voor die toets telt wél mee aan het
einde van het schooljaar. En juist op de brugklas kan dat een heel belangrijke
wegingsfactor hebben.
Daar komt nog eens bij dat tieners geen enkel idee hebben hoeveel tijd ze kwijt
zijn aan het maken van huiswerk en verkijken ze zich op de
hoeveelheid.
De combinatie van alles bij elkaar kan een grote stressfactor
zijn.
D E B E ST E PL A N ME T H O D E VO O R EL KE M I DDEL B ARE S CHO L I ER

Je kind maakt de grootste verandering door
Maar los van de cijfers, het huiswerk en de toetsen heeft je kind te maken met
hormoonwisselingen en met zijn sociale- en emotionele ontwikkeling.
De puberteitsfase is de fase waarin de grootste verandering in het leven van een
mens plaatsvindt. Je kind ontwikkelt in deze fase een eigen identiteit, gaat zich
losmaken, wil gezien worden, past zich wel of niet aan aan de nieuwe omgeving.
Je tiener zal stiller worden, minder mededeelzaam. Maar laat je hierdoor niet
afschrikken, want als we één ding zeker weten dan is dat wel dat jouw kind jouw
hulp in deze fase nog héél hard nodig heeft. Ook al lijkt dat soms niet zo.

Soms lukt het gewoon niet, waarom dan niet?
Je kind heeft echt wel alle motivatie om goede
cijfers te halen, maar soms lukt het niet om
al het huiswerk op tijd te maken of te leren.
Dat kan meerdere oorzaken hebben:
1

De nieuwe fase slokt veel energie op.
Naast het feit dat ze veel huiswerk krijgen
moeten ze ook een nieuwe weg vinden
op school, nieuwe vrienden en vriendinnen
maken, de docenten leren kennen, hun plek
als het ware opnieuw veroveren. Dit kost heel
veel energie en je kind zal dan ook moe zijn
als hij / zij uit school komt.

2

Een andere oorzaak is dat je kind waarschijnlijk
nog niet kan plannen. En dat is niet vreemd.
Ook dat hoort namelijk bij de puberteit.
Het puberbrein is nog niet ontwikkeld voor
het gedeelte in de hersenen waar
plannen en organiseren wordt
gevormd. De hulp van jou als
ouder hebben ze daarom
nog heel hard nodig.
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Hoe kun jij helpen?
Je kunt als ouder op verschillende manieren helpen. Wanneer je helpt met
school en huiswerk is het belangrijk om je te realiseren dat het puberbrein nog
niet voldoende ontwikkeld is en dat je kind in deze levensfase nog veel structuur
nodig heeft. Hoe zit dat dan precies?
PUBERBREIN
Wanneer je groeit, groeien ook je hersenen (ze worden groter en zwaarder).
Maar de hersenstructuren groeien niet allemaal tegelijk en even snel. Structuren
in het achterste gedeelte van het hoofd zijn het eerst ontwikkeld. Het deel van
de hersenen dat beslissingen neemt en belangrijk is bij het maken van plannen,
de prefrontale cortex, ontwikkeld zich als laatste (dit kan duren tot het 25e
levensjaar)
Tijdens de tienerjaren ontwikkelt de prefrontale cortex zich enorm. Het is dus
logisch dat tieners in deze leeftijdsfase nog:
•
heel erg impulsief zijn,
•
niet vooruitdenken over gevolgen,
•
sneller onrustig zijn en
•
minder goed hun gedrag beheersen
De prefrontale cortex is in de puberteit extra gevoelig voor het aanleren van
vaardigheden als plannen, organiseren, doorzetten, impulse-controle, lange
termijndoelen, focus en time-management. Deze vaardigheden worden ook
wel de executieve functies genoemd.

De hersenen van een puber werken anders dan de
hersenen van een volwassene.
Bij onderwerpen als school, huiswerk, plannen en
organiseren is het goed om te weten dat pubers:

√ moeite hebben met overzicht houden
√ slechtere concentratie hebben
√ moeite hebben met plannen en anticiperen
√ moeite hebben met keuzes maken en prioriteiten stellen
√ moeilijk om kunnen gaan met kritiek en tegenslag
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Executieve functies
Executieve vaardigheden zijn de doe-processen in onze hersens. Ze zorgen
ervoor dat we ons gedrag bewust sturen.
De ontwikkeling van deze vaardigheden is essentieel voor de mate waarin jouw
kind succesvol zal zijn op school en in zijn latere werk.
Wat mooi is, is dat je deze executieve vaardigheden kunt trainen. Het is niet iets
dat je wél of níet hebt, maar je kunt die vaardigheden ontwikkelen.
Het betekent dat als je NU met je kind aan de slag gaat met plannen,
organiseren, regels stellen en eraan vasthouden, je kind daar meer aan heeft,
dan aan zijn IQ of het niveau basisschoolrekenen of –lezen.

Dit zijn de belangrijkste executieve vaardigheden voor school:

PL A NNE N
O RG AN I S E R E N
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Flexibiliteit
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STRUCTUUR
Je kunt als ouder helpen door kaders te scheppen waarin je tiener zich veilig kan
bewegen. Je tiener is dan los van jou, maar toch met een arm om hem/haar
heen om bij te sturen en te begeleiden. Je vangt je kind op als het nodig is en
toont begrip bij eventueel falen.

Deze 4 pijlers zorgen voor een stevige band met je tiener:

√ Duidelijkheid: stel duidelijke en reële grenzen

De oude manier van opvoeden ‘omdat IK het zeg’ wordt niet meer
geaccepteerd en eeuwig onderhandelen is ook niet de oplossing.
---> Bepaal samen jullie regels.

√ Consequent: stel grenzen, maar ben ook liefdevol en rechtvaardig

Als jij liefdevol bent, dan mag je best streng zijn en consequent. Die
combinatie geeft jouw kind namelijk iets heel belangrijks: een veilig gevoel.
---> Pubers hebben behoefte aan duidelijkheid en veiligheid.

√ Vrijlatend: geef ruimte om hun zelfstandigheid te oefenen

Geef je kind dus de ruimte om zijn zelfstandigheid te ontwikkelen, om te leren
meer zelf te doen. Weersta de verleiding alles te blijven voordoen/controleren.
---> Loslaten doe je stap voor stap.

√ Vertrouwen: geef vertrouwen en bemoedig je tiener

Geef ze verantwoordelijkheid en spreek daarmee het vertrouwen uit dat je in
hem/haar gelooft. Laat ze weten wanneer ze iets goed hebben gedaan, maar
geef het ook aan als je ziet dat ze aan iets werken wat moeilijk is.
---> Complimenteren werkt beter dan straffen.

Opvoeden anno nu
In deze tijd lijkt het erop dat de jongeren steeds vroeger volwassen worden. Ze
wijzen ons immers de weg als het gaat om nieuwe media, technologie en
nieuwe trends. Met de komst van de digitale wereld weten ze heel veel kennis
zelf te vergaren. Ze wekken de indruk dat ze het eigenlijk allemaal wel weten.
We zijn als ouder dan ook vaak geneigd om te denken dat we met de opvoeding
tot een jaar of 12 de basis leggen en dat we dan onze kinderen de ruimte
moeten geven om zichzelf te ontwikkelen. Ze hun eigen keuzes laten maken.
Maar jongeren kunnen een heleboel dingen nog niet, verzuipen in informatie en
non-informatie en kampen met ontzettend veel onzekerheden. We moeten dan
ook zoeken naar een manier om ze enerzijds ruimte te geven en
anderzijds grenzen en structuur te bieden.
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BLIJF POSITIEF!
Als er hard wordt gewerkt en het resultaat valt tegen, dan is dat jammer maar er
is niets aan de hand. Het gaat erom of je kind zich heeft ingezet. Wees dan ook
niet boos als er een onvoldoende valt, maar kijk wat er anders kan. Overleg met
de docent of schakel desnoods hulp in. Als je kind dingen vergeet, of wanneer jij
een vergissing maakt dan is er geen man overboord. Morgen is een nieuwe dag.
Kijk naar de afspraken en pak de draad weer op.
Ook je puber heeft soms eventjes in al die stoerheid tóch een lief woord van jou
nodig. Op de volgende pagina vind je twee kaartjes om ‘m een hart onder de
riem te steken J
Leuke kaart om te geven aan je tiener!
Op de volgende pagina vind je 2 leuke kaarten voor je tiener.
Print ze dubbelzijdig uit (zonder rand) en vouw ze daarna dubbel.
Dan kun je aan de binnenzijde jouw persoonlijke tekst schrijven.
Altijd leuk om op het bureau te leggen, in de agenda of
op het hoofdkussen.
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Je doet het super!

TROTS!

T OP P ER T JE
Trots op jou!

Puber
weetjes

Good
to
know
!

Voor een
happy
tiener!

SKUR | DE BESTE HUISWERKPLANNER VOOR ELKE TIENER

UITSLAPEN
Laat je puber uitslapen!
Ze hebben het nodig,
Dus lekker laten
uitslapen in het
weekend.

Tijdens de slaap is het brein actief.
Wat overdag geleerd is, speelt
het brein opnieuw af.

Uitslapen is een MUST!
Omdat pubers doordeweeks niet
aan 9 – 9,5 uur slaap komen is
uitslapen in de weekenden en
vakanties nodig.

Goed slapen voor
een toets werkt
dus!

Vergelijk het brein met een pc.
Sla je een bestand niet op dan ben
je het kwijt. Tussendoor opslaan is
nodig. Voor het brein is dat
opslaan gelijk aan SLAPEN.

Het komt door de melatonine ...
In de puberteit verandert het slaapritme. Het
hormoon melatonine wordt nu later op de dag
aangemaakt dan voorheen. Ze hebben het gevoel
nog veel langer in bed te willen blijven liggen. Het
betekent niet dat een puber lui is, maar het wordt
gewoon veroorzaakt door de aanmaak van de
melatonine!

POWERNAP
De powernap geeft je brein
een BOOST.
Je hersenen komen tot rust.
Na 10-20 minuten ben je
weer alert en is het
stressniveau gedaald.
Het beste tijdstip voor de
powernap is tussen
14.00-17.00 uur .
Laatje tiener een powernap
doen, het werkt!

TIP!
De powernap

SPORT
&
LEKKERE
TREK

Sporten is gewonnen leertijd,
want, lichamelijke beweging leidt tot betere leerprestaties.
Onderzoek wijst uit dat:
• Je door een paar keer per dag matig bewegen meer leert
• Beweging vóór toets- of leermomenten de prestaties
verbetert
• Sportende leerlingen minder vaak blijven zitten

Gezond eten

√ Ontbijt is de brandstof voor je dag
√ Voldoende water drinken bevordert je
energieniveau en hersenfunctie

√ Als je wil snoepen: (pure) chocolade
is redelijk gezond snoepgoed

De vette hap
Die puberhormonen brengen van
alles te weeg en die zorgen ook voor
lekkere trek, ook wel bekend bij
pubers als zin in een vette hap.
Oh ja, ze weten wel dat het niet zo
gezond is maar hun drang naar hartig
is sterker en dus gaan ze voor de bijl.
Als ouder kun je daar niet veel meer
aan doen dan thuis gezonde
maaltijden en snacks aanbieden,
eventueel afspraken maken over waar
zakgeld voor is, en voor de rest: let
it go! Het komt later weer allemaal
goed.

Een 4-uurtje
Wakkere, actieve, gemotiveerde leerlingen gaan meestal vanzelf wel aan het werk.
Maar juist de tiener die moeilijk op gang komt, wat dromerig of afwezig is, die moet je
soms echt even aanzwengelen.
Deze kinderen vinden het heerlijk in hun eigen wereldje, maar moeten toch echt even
uit hun cocon en in de actie komen. En juist hen help je niet met een suikerwafel of
ander zoets. Nee, deze kinderen moeten licht eten als ze nog moeten werken.
Dus niet te veel koolhydraten maar liever fruit, yoghurt, fris en zuur.

SOCIAL
MEDIA

Door het gebruik van social media, snapchat, whatsapp e.d. hebben
pubers veel minder direct, live, contact met anderen. Het hebben
van persoonlijk direct contact is essentieel om goed te leren
omgaan met anderen. De puberteit is een gevoelige periode voor
persoonlijk contact. Als ze dat (persoonlijk contact) nu niet leren
hebben ze daar later als volwassene last van.

Wat doet het brein namelijk? Het brein
combineert emotionele ervaringen van
omgaan met andere mensen met de zintuigen.
Door deze combinatie ontwikkel je meer
empathie; begrip voor andere mensen.

Als je empathie ontwikkelt is de kans groot dat je later,
als volwassene, prettige relaties hebt met de mensen
om je heen (familie, vrienden, collega’s).

TIP!
Laat ze oefenen
met gesprekken
voeren

bijvoorbeeld met
jouw vrienden en
bekenden

DE
AGENDA

TIPS!
Je agenda is de plek waar je al je huiswerk noteert
•

Vermeld in je agenda al enkele weken vooruit je lesrooster

•

Noteer het huiswerk direct in de klas, neem het huiswerk dat in
Zermelo/Magister/of ander leerlingvolgsysteem staat over in je
agenda

•

Maak gebruik van afkortingen voor je vakken

•

Maak gebruik van afkortingen voor het noteren van je huiswerk:
leren (l) / maken (m) / mondelinge overhoring (mo) /
schriftelijke overhoring (so) / proefwerk (pw) / paragraaf (§) /
hoofdstuk (hfdst) / opdracht (opdr) / werkboek (wb) / leerboek
(lb)

•

Noteer je huiswerk altijd bij de dag dat het af moet zijn

•

Streep het huiswerk dat je af hebt door, of markeer het met een
vaste kleur

•

Gebruik post-elastieken om de verschillende boeken en schriften
per vak bij elkaar te bewaren óf

•

Neem voor elk vak een andere kleur kaftpapier en bewaar je schrift
aan de binnenzijde van de kaft

•

Gebruik multomappen voor je aantekeningen en gekleurde
tabbladen

•

Schrijf leesbaar

•

Corrigeer huiswerk met een gekleurde pen, zodat de correctie
goed opvalt (handig bij het leren/overhoren)

•

De SMART NOTES agenda van SKUR is ideaal voor het noteren van
je huiswerk

FEITEN
&
CIJFERS

Waar hebben
kinderen in de brugklas
het meeste moeite mee?

Welke moeilijkheden
ervaren kinderen bij het
maken van huiswerk?

Welke hulp bieden
ouders hun kind
in de brugklas?

1. Schooltempo
2. Stress van mogelijke
onvoldoendes
3. Hoeveelheid
huiswerk

1. Het beginnen (opstarten)
30%
2. De hoeveelheid 22%
3. Geen zin 20%
4. Te ingewikkeld 13%
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Vragen of het af is
75%
Overhoren 45%
Nakijken 9%

jouw hulp is nog
heel hard nodig

Wij stellen ons graag even aan jou voor.
Hallo, wij zijn Angelique & Petra van SKUR!
Al jaren zijn wij gespecialiseerd in het maken van huiswerk- en toetsplanners
voor middelbare scholieren.
In 2013 ontwikkelden wij een unieke manier om huiswerk effectief en
doelgericht te plannen. En sinds die tijd zjn er al meer dan 15.000 ouders die hun
kinderen hebben geholpen met onze planners.
Want een planning maken is niet zomaar een kunstje dat je leert. Plannen is een
vaardigheid wat je stap voor stap moet ontwikkelen.
Als je goed leert plannen dan heeft je tiener daar nu, tijdens de schoolcarrière,
maar ook in het latere leven heel veel voordeel van.
Wanneer je namelijk niet leert plannen en last hebt van schoolstress,
omdat je bedolven wordt onder de hoeveelheid huiswerk en toetsen, is dat niet
alleen heel vervelend, het is vooral onnodig.
Huiswerkstress hoort niet bij een tiener. Genieten van deze leuke
schoolperiode dat hoort wel en zo moet het ook voor je tiener zijn!

Een vak apart
Leren plannen is een vak apart geworden waar je als scholier niet zonder kunt.
Een planning is een middel om succesvol de middelbare school te doorlopen.
Het moet je de ruimte geven om naast schoolwerk ook voldoende tijd te
hebben voor andere activiteiten zoals sporten, gamen, met vrienden en
vriendinnen zijn en alle leuke dingen die belangrijk zijn en waar je kind tijd voor
wil maken.
Wist je dat kinderen die goed leren plannen aanzienlijk beter scoren op school
én bovendien succesvoller zijn in hun latere leven? Dat een goed
ontwikkelde vaardigheid als plannen minstens zo belangrijk is als het IQ? En
inmiddels weet je dat het puberbrein in deze levensfase van je kind nog niet is
ontwikkeld, maar dat hij/zij dit wel kan leren.
We specialiseren ons als al jaren in planproducten voor de middelbare schooltijd.
Zowel scholen als scholieren werken met onze planners en agenda.
Vanuit onze ervaring kunnen we jou precies vertellen WAT goed werkt, HOE het
werkt en nog belangrijker: WAAROM het voor jouw kind werkt.

Wil jij direct aan de slag met
de juiste manier van plannen?

Start dan nu met deze top 3 huiswerktools!
Drie afzonderlijke producten die jouw tiener overzicht, structuur en duidelijkheid geven
in al het huiswerk en toetsen.

Huiswerkplanner
“Stick-to-the-plan”

Toets- & taakplanner
“Learn it”

Schoolagenda
“Smart notes”
K LI K O P D E A F B E E L D I N G O M DIRECT ME E R IN FORMATIE TE ON TVAN GE N !

Tot slot
Wij wensen jullie heel veel succes met de grote stap naar de middelbare
school!
Geniet vooral ook samen van deze leuke, nieuwe en spannende fase.
Wil je nog meer informatie hebben die jou en je tiener helpen op de
middelbare school. Lees dan de vele blogs op onze website.

•
•
•

K L I K O P D E L I N K O M DIRECT N A AR DE B LOGS TE GA AN !

D E BESTE PL AN ME THOD E VOOR E LKE MI DDE LB AR E S CHO L I ER

Of neem een kijkje in onze kennisbank. Deze is onderverdeeld in:
• huiswerk maken
• huiswerk plannen
• huiswerk begeleiden
• groep 8
• brugklas
• middelbare school
• proefwerk en toets tips
• huiswerk plannen en AD(H)D tips
• puberteit tips

Op de volgende pagina start het gedeelte voor je tiener!

A A N D E SL AG!
Met deze hulpmiddelen is de brugklas een makkie

The best way to get something done is to do it!

G o e d va n start o p de brugklas

Hé,
Wat goed dat je aan de slag gaat! Slim ook, want nu je op de middelbare school
zit, of er binnenkort naar toe gaat, kun je vast wel wat hulp gebruiken.
Daarom geven wij jou praktsiche tips en uitleg over huiswerk maken, plannen en
leren voor toetsen. Maar je krijgt ook handige templates die je meteen kunt
gebruiken.
Wij zijn gespecialiseerd in plannen. Het is een vak apart. Niets moeilijks, maar je
moet het wel even onder de knie krijgen.
Net zoals met elke nieuwe routine die je wilt leren, is ook het leren
van plannen een kwestie van oefenen.
Als Messi die bal loepzuiver in de kruising wil krijgen of Ariana Grande die hoge
noot wil halen, dan lukt ze dat echt niet zonder te oefenen, te luisteren naar
tips van de experts en vooral vol te houden.
En dat is precies wat we ook van jou willen vragen. Begin met het lezen en
bekijken van onze uitleg en ga dan aan de slag.
Je vindt hier:

√ Tips om huiswerk te maken en/of te leren
√ Super belangrijk; wat doe je op een dag
√ Plannen van huiswerk
√ Hoe maak je een goede planning
√ Proefwerkweek
√ Hoe maak je een goede planning voor de proefwerkweek
√ Handige templates om direct te gebruiken
Handig!

PS: dit icoontje betekent dat je achterin een handig template vindt

Good luck!

DA G P LANN E R
Breng in kaart wat je op een dag doet

Je staat
versteld!

DAGPLANNER
Om meer grip te krijgen op de tijdsbesteding per dag gebruik je deze handige
dagplanner. Hierin geef jij aan wanneer je leert, wanneer je pauze neemt, maar
ook wanneer je terugkerende naschoolse activiteiten hebt zoals sporten,
muziekles, bijles etc.
Hierin geef je dus die dingen aan die gepland staan. De dagplanner zorgt ervoor
dat je ziet op welke momenten je het erg druk hebt en op welke momenten in de
week je ruimte hebt en dus misschien iets meer kunt doen.
Deze planner gebruik je telkens wanneer je een nieuw lesrooster krijgt.

Hoe ga je te werk?
De planner begint vanaf 13.00 uur. ‘s Ochtends ben je op school en vanaf 13.00 uur
zou je uit school kunnen zijn, afhankelijk van je lesrooster.
•
•

Neem markeerstiften in diverse kleuren
Bepaal voor jezelf welke kleur wát betekent. Bijv. geel = school, groen =
sporten, roze = muziek/dans of bijles, oranje = huiswerk maken/leren,
blauw = pauze.

Voor het gemak gaan we er hier vanuit dat je bovenstaande kleuren gebruikt per
onderdeel:
• Kleur per dag de tijden in dat jij school hebt en naar huis fietst. Doe dit met de
gele markeerstift.
Bijvoorbeeld: je bent op maandag om 15.30 uur uit en je fietst 15 minuten naar
huis. Je kleurt op maandag tot en met 15.30 geel in (om 15.45 begint namelijk
je volgende activiteit)
•

Als je uit school komt wil je even zitten, iets drinken, je spullen weg leggen en
even rusten. Kleur hiervoor de vakjes 15.45 en 16.00 blauw in (je neemt
bijvoorbeeld 30 minuten pauze).

•

Kleur nu de tijden in dat je weet dat je verplichtingen hebt zoals sporten,
muziek- of dansles, bijles, creatieve lessen. Jouw vaste, wekelijkse afspraken
met anderen.
Let op --> kleur ook de reistijd in!

In het boek “Plannen met Pubers” vind je een
uitgebreide uitleg over het invullen van de
dagplanner én nog veel meer handige planners!
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WEEKEND

H U IS WE R K TI PS
Praktische en direct toepasbare tips voor school en thuis

Da’s
handig

TIPS

Vo o r h e t m a ke n e n l e re n va n h u i swe rk

1. HUISWERK MAKEN BEGINT AL IN DE LES
Wanneer je goed oplet in de les, ken je al een gedeelte en hoef je er thuis niet zo
lang over na te denken.
2. STEL VRAGEN IN DE LES
Door tijdens de les vragen te stellen, en actief mee te denken, onthoud je veel
beter de lesstof.
Handig!

Handig!

3. HOE SCHRIJF JE HET OP
Een goed leesbaar handschrift en belangrijke zaken onderstrepen met markers,
helpt je om overzicht te krijgen in je aantekeningen. Achterin dit ebook vind je
een handig template om aantekeningen te maken per vak.
4. LEG EEN VOORRAAD AAN
Zorg dat je thuis alles hebt wat je nodig hebt om huiswerk te maken. Denk
hierbij aan markers, pennen, potloden, rekenmachine, papier, geo driehoek,
lineaal, nietmachine en dergelijke. Achterin vind je een handig lijstje met
schoolbenodigdheden.
5. ZORG VOOR EEN GOEDE PLEK
Weet je al waar jij het huiswerk wilt gaan maken? Is dat op je slaapkamer, in de
woonkamer, in de keuken of ergens anders? Zorg er in ieder geval voor dat het
een plek is waar je je prettig voelt. Het is heel fijn wanneer er voldoende daglicht
is. En, dat er een kastje, of ladeblok, is om je huiswerk in op te bergen. Overleg
samen met je ouders.
6. NOTEER JE HUISWERK IN JE AGENDA
Tijdens de les geeft de docent het huiswerk op. Noteer dit in je agenda. Maar
het kan ook zijn dat de docent het huiswerk vermeld op Magister, Zermelo of
een ander digitaal schoolsysteem. Noteer het huiswerk dat hier staat óók altijd
in je agenda. Dan heb je namelijk op één plek al je huiswerk staan. Dat streept
ook lekker af als je opdrachten hebt gemaakt en/of geleerd. Een hele handige
schoolagenda vind je hier.
7. MAAK EEN GOEDE PLANNING
Een goede planning maken zorgt dat je overzicht houdt. Het geeft je ook
houvast en structuur. Belangrijk is dat je bij het maken van een planning
rekening houdt met je vrije tijd. Plan daarom altijd eerst je vrije tijd in en kijk
daarna hoeveel tijd er over is om huiswerk te maken. Een handige en praktische
huiswerkplanner vind je hier.

De huiswerkplanner
Duidelijk en overzichtelijk
8. WANNEER MAAK JE JE HUISWERK
Als je uit school komt is het goed om even wat te drinken, af te schakelen en
daarna aan je huiswerk te beginnen. Wacht niet met huiswerk maken tot na het
avondeten. Wanneer je ‘s middags je huiswerk maakt zit je nog in de lesstof, is
het vaak rustiger thuis en wordt je minder afgeleid door bijvoorbeeld
programma’s op tv.
9. WISSEL VOLDOENDE AF
Wissel je huiswerktaken af. Zowel opdrachten die je moet maken, lesstof die je
moet leren, maar ook de diverse vakken. Probeer bijvoorbeeld geen twee talen
achter elkaar te doen. Maar doe liever je huiswerk voor Frans maken, dan
wiskunde opdrachten en vervolgens weer een andere taal of vak.
-

Tip! Begin met de minder leuke vakken!
10. OVERHOREN IS BELANGRIJK
Het is goed om jezelf te overhoren of laat je overhoren door een van je ouders,
broer of zus. Wacht even met overhoren, doe dit niet direct nadat je je lesstof
geleerd hebt. Het is beter om even een uur te wachten dan weet je of je het na
langere tijd ook onthoud.

Tip! Plan een huiswerk-uurtje in met een van je ouders

TIPS

11. VERBETER JE HUISWERK
Verbeter je huiswerk wanneer het klassikaal nagekeken/behandeld wordt. Zo
heb je meteen de juiste antwoorden wanneer je gaat leren voor een toets.
12. PLAN JE TOETSEN
Plan je toetsen samen met je huiswerk in zodat je voldoende tijd hebt om je voor
te bereiden op de toets. Het leerwerk voor je toets vermeld je heel specifiek per
onderdeel op bijvoorbeeld een toetsplanner.

De toets- en taakplanner
Duidelijk en overzichtelijk
13. VRAAG HULP
Vraag als je iets niet begrijpt om meer uitleg. Dit kun je in de klas doen tijdens de
les. Maar wanneer je thuis je huiswerk maakt en iets niet begrijpt vraag het dan
aan je ouders, broer, zus of schoolvrienden. Is je vraag niet beantwoord, vraag het
dan aan de docent de volgende keer dat je les hebt. En weet, geen enkele vraag
is stom.

TIPS

14. WERK NIET TE LANG ACHTER ELKAAR
Je kunt beter drie keer twintig minuten aan je huiswerk werken of een toets
leren, dan één uur achter elkaar. Wanneer je één uur achter elkaar leert neem je
het niet meer op, je wordt afgeleid en ook nog eens moe. Test voor jezelf uit wat
voor jou het beste werkt. Bijvoorbeeld 3x 20 minuten, of 4x 30 minuten. Want
werk dat je uitspreidt blijft langer ‘hangen’.

Tip! Doe na school een powernap van 20 minuten
Je knapt er echt van op!
15. NEEM VOLDOENDE RUST
De boog kan niet altijd gespannen zijn. Heb je een lange lesdag en daardoor
weinig tijd om je huiswerk te maken of te leren, probeer dan het huiswerk te
verschuiven naar een andere dag. En maak op deze dag alleen het huiswerk dat
echt af moet zijn voor bijvoorbeeld de volgende dag.
16. GEKLEURDE SCHRIFTEN EN KAFTEN
Het is heel handig om per vak een andere kleur te gebruiken voor je schriften en
kaftpapier. Zo kun je bijvoorbeeld wiskunde een rode kaft geven met een rood
schrift om je opdrachten in uit te werken. Voor Nederlands neem je bijvoorbeeld
een blauwe kaft en een blauw schrift. En zo doe je dat voor alle vakken.
17. STOP JE SCHRIFT IN DE KAFT
Stop je schrift aan de binnenkant van het lesboek, in de kaft. Dan heb je altijd
alles bij elkaar. Door het kleurgebruik zie je ook nog eens heel snel waar je spullen liggen als je meerdere vakken door elkaar hebt liggen in je kast of bureau.
18. POSTELASTIEKEN
Je kunt ook brede postelastieken om je boek en schrift doen om ze bij elkaar te
houden.
19. GEBRUIK MULTOMAPPEN
Voor sommige vakken zul je A4-blaadjes gebruiken om te schrijven. Als je blaadjes met gaatjes voor een ringband gebruikt dan kun je deze allemaal in een
multomap doen. Gebruik gekleurde tabbladen voor de verschillende vakken.
20. GEBRUIK APARTE PLANNERS EN SCHOOLAGENDA
In je agenda schrijf je al het huiswerk op dat je moet maken of leren. Dus ook
wat in Magister staat. Dan heb je op één vaste plek al je huiswerk staan. Heb je
het huiswerk gemaakt of geleerd? Streep het dan af in je agenda. Je kunt hier
steeds dezelfde marker voor gebruiken. Bijvoorbeeld groen dan werkt het lekker
overzichtelijk.
Wanneer je je huiswerk gaat maken plan je dat in een huiswerkplanner.
Dan heb je wat je moet maken goed gescheiden van wanneer je het
gaat maken of leren. Dat zorgt voor veel rust, duidelijkheid en overzicht.

TIPS

P LA N NE N VAN HUISWERK
& TO E T SE N

En voldoende
vrije tijd

HOE PLAN JE JE HUISWERK?
Op de middelbare school werk je met een agenda. Hier noteer je je huiswerk.
Maar je kunt soms overvallen worden door de hoeveelheid huiswerk die er
gemaakt moet worden voor al die diverse vakken.
Wanneer je moeite hebt om het overzicht te houden kun je een huiswerkplanner gebruiken. Verwar een huiswerkplanner niet met een agenda. Dit
zijn twee verschillende dingen. In een agenda noteer je WAT je moet maken/
leren en in een huiswerkplanner plan je de momenten WANNEER je het
huiswerk gaat maken/leren.
Plannen geeft je rust (in je hoofd) én overzicht. En wat is er nu fijner dan
wanneer je én je huiswerk af hebt én ook nog tijd overhoudt om af te spreken
met vrienden, potje te gamen of lekker te gaan sporten. Want vrije tijd vul je
namelijk óók in op een planning; sterker nog je begint ermee wanneer je een
planning gaat maken. Door te plannen ga je ondanks je drukke leven,
genoeg tijd overhouden voor de leuke dingen; echt waar!

Wat levert een planning je op
1. Meer vrije tijd: je werkt gerichter en efficiënter
2. Je maakt keuzes: je gaat kritisch kijken naar welke zaken voorrang hebben. Welke prioriteiten moet ik stellen om bepaalde opdrachten tijdig
af te krijgen. Én kun je alles in het tijdsbestek doen dat je ervoor wilt
uittrekken?
3. Je leert tijd in te schatten: je leert inschatten wat er de komende tijd op de
planning staat en je leert hoeveel tijd je aan een opdracht kunt besteden.
4. Je krijgt inzicht in je tijd: en vooral in je taken en de hoeveelheid huiswerk
/ opdrachten / werkstukken die je moet maken. Je krijgt inzicht in wát je
per dag moet doen. Maar ook hoe je om gaat met de zwaarte van de stof.
Het ene vak ligt je beter dan het andere. Daar zul je dan ook minder of
meer tijd voor nodig hebben.
5. Je krijgt overzicht: in één overzicht zie je welke activiteiten er gepland
staan. Je ziet ook meteen op welke momenten van de dag of van de week
je tijd hebt voor leuke activiteiten zoals sporten, gamen, met vrienden
omgaan of gewoon niks doen.
6. Goede concentratie: doordat je een planning maakt ben je heel gericht
met één taak bezig. Hierdoor word je niet afgeleid.
7. En tot slot, levert het je rust op. ‘Rust in het koppie’, want jij hebt het heel
druk op de middelbare school. Als je dan het overicht kwijt bent kun je
heel onrustig worden in je hoofd van alles dat je moet doen. Je raakt het
overzicht kwijt, vergeet dat je toetsen hebt of het huiswerk te maken.
Door alles te noteren op een planning hou je overzicht en dat zorgt ervoor
dat jij op tijd aan je huiswerk begint. Daardoor is er rust in je hoofd.

Plannen van huiswerk

1

Vul de dagplanner in. Nu zie je op de ingevulde dagplanner de ruimte die je over
hebt om huiswerk te maken.

2

Vul hieronder in hoeveel tijd je kunt besteden aan je huiswerk per dag.
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

En bepaal tevens of je ook op zaterdag en/of zondag je huiswerk wil maken. Zo ja,
vul het aantal uur dan hieronder in.
ZATERDAG

ZONDAG

3

Lukt het om al je huiswerk te maken op de dag dat je het op krijgt of heb je te
weinig tijd? Wanneer je te weinig tijd hebt kun je in bovenstaand schema zien op
welke dag je meer tijd hebt om huiswerk te maken. Plan je huiswerk dan op die
dag in.

4

Vermeld ook het leren van toetsen op je planning. Want ook daar moet je tijd voor
inplannen. Plan voor het leren voor een toets 4 momenten in. En doe dat onderaan
op je planning. Geef het leren voor een toets een vaste kleur, bijvoorbeeld
lichtblauw. Dan heb je altijd snel het overzicht over je week.

5

Wil je graag dat je ouders, broer of zus meehelpen met je huiswerk? Bijvoorbeeld
om je te overhoren of om samen naar een opdracht te kijken? Plan dit dan ook in.
Stem van te voren met hen af wanneer je dit graag wil doen zodat ook zij tijd vrij
hebben om jou te helpen.

6

Vermeld op 1 vaste plek je huiswerk, bij voorkeur in je papieren schoolagenda.
Noteer hierin ook het huiswerk dat in Magister (of andere leeromgeving) staat, wat
je via de app krijgt of per mail ontvangt. Digitaal is natuurlijk handig, maar als je het
schrijft dan onthoudt je brein het ook beter.

7

Neem een vast moment per week om je planning te bekijken. Bijvoorbeeld op
zondag. Dat is meteen een goed moment om met je familie af te stemmen of er
ruimte is om jou te hlepen.

Zo ziet bijvoorbeeld een dag eruit:
Stel, vandaag heb je 1,5 uur om huiswerk te maken:
16:00 Je komt thuis uit school en neemt iets te drinken/eten
16:15 Huiswerk maken (biologie; 30 minuten)
16:45 Hond uitlaten
17:15 Avondeten
17:40 Huiswerk maken (taal; 30 minuten)
5 minuten pauze
18:15 Huiswerk maken (geschiedenis; 30 minuten)
18:45 Naar de training

Handig om te weten:
•
•
•
•
•

Wissel maak- en leerwerk af
Herhaal je lesstof, overhoor jezelf of laat je overhoren
Wissel talen en andere vakken af
Neem pauzes van 5 à 10 minuten
Maak het huiswerk in gedeeltes, dus bijvoorbeeld 3x 20 minuten,
4x 30 minuten, net wat jij fijn vindt!

Wat vind jij belangrijk?
Noteer op de volgende pagina wat jij belangrijk vindt om tijd aan te besteden.
Als je het noteert vergeet je het zeker niet, kies je bewust en hou je er zeker
rekening mee wanneer je je planning gaat maken.

TIP: corrigeer je huiswerk in de les met een rode pen.
Dan zie je tijdens het leren voor so’s of
toetsen wat je toen niet goed had en lees je dit nog
eens beter na.

Naam:

Noteer hier wat je zeker moet inplannen

“DIT VIND IK BELANGRIJK EN HIER WIL IK
TIJD VOOR HEBBEN”

Hoe maak je een goede
proefwerkweekplanning?
Veel scholen werken met proefwerkweken. Wanneer jouw school proefwerkweken heeft dan heb je in die week geen lessen, maar kom je alleen naar school
om je proefwerken te maken.
De week voorafgaand aan de proefwerkweek noemt men vaak de ‘blauwe zone’.
Dit betekent dat er die week wel huiswerk gegeven wordt, maar geen toetsen.
Een proefwerkweek moet je goed voorbereiden. Dit doe je het beste door een
planning te maken voor het leerwerk van al je toetsen.
Hoe doe je dat?
•

•

•
•
•

Begin op tijd met het maken van een planning/tijdschema voor je toetsweek.
Het liefst 2 à 3 weken voorafgaand. Maak een schema met de dagen van de
week. Vermeld hier op wanneer je begint met het leren voor de proefwerkweek. Je kunt ook de dagplanner hiervoor gebruiken. Hier kun je heel gericht
je leerstof verdelen.
Verdeel de leerstof in min of meer gelijke delen. Tel bijvoorbeeld het
aantal paragrafen, het aantal bladzijden of de hoofdstukken die je moet
leren. Deel dit door het aantal leermomenten dat je wilt inplannen per
vak.
Vul je planning in met afwisselend taal en andere vakken
Plan voldoende tijd voor pauzes en je gewone huiswerk, want ook dat gaat
door voorafgaand aan de blauwe zone.
In de proefwerkweek zelf heb je meer tijd om te leren, omdat je dan geen
huiswerk hoeft te maken. Dan kun je meer tijd besteden per vak aan het
leerwerk.

Hoe leer ik voor de proefwerkweek?
1. Als je de leerstof verdeeld hebt, zoals hierboven beschreven, ga je de
planning invullen. Vul steeds per half uur een vak + leerstof in. Zorg dat je
genoeg afwiselling tussen de vakken hebt.
2. Wanneer je volgens het schema gaat leren start je op de eerste dag van je
planning.
3. Begin de 2e dag kort met herhalen van de leerstof van de vorige keer.

TIP: maak samenvattingen gedurende de
schoolweken van de hoofdstukken! Deze zijn
heel handig om te gebruiken tijdens het leren
voor de proefwerkweek!

Tips voor het leren van je toetsen

1

Noteer je leerstof op een apart overzicht. Vaak weet je al op voorhand welke
stof overhoord wordt tijdens de toets.

2

Verdeel deze leerstof per vak in kleinere delen

3

Nu kun je de leerstof gaan plannen. Begin 2 à 3 weken voor de toetsweek
met het leren voor een toets.

4

Als je gaat leren voor een toets herhaal dan je stof. Leg de stof in je eigen
woorden uit zodat je het zelf goed begrijpt. Herhaling is heel erg belangrijk.
Als je dat doet heb je tijd om meerdere malen de stof door te nemen. Dan
onthou je ook alles beter.

5

Lees je aantekeningen heel goed door en kijk ook goed naar je correcties.

6

Maak je huiswerk opnieuw, dan oefen je met het beantwoorden van (open)
vragen. Maak de opgaven opnieuw van de bètavakken en maak
woordkaartjes van de talen.

7

Overhoor jezelf, of vraag je ouders, broer of zus om je te overhoren.

8

Lees de samenvattingen door, zeker de dagen voor de toets zijn deze heel
handig.

9

10

Vind je het teveel wat je allemaal moet leren, kies dan de vakken die je echt
goed moet maken. Natuurlijk wil je alles goed leren en maken, maar soms
redt je het niet. In dat geval zeggen wij, pick your battle!
Kies een goede leerplek. Dat kan je bureau thuis zijn, beneden in de keuken
of woonkamer of in de mediatheek op school. Zorg dat het rustig is, je
omgeving opgeruimd is, je weinig afleiding hebt én dat je alles bij de hand
hebt.

SUCCES!
Tot slot:
Beweging is heel goed voor je brein. Ga een
rondje wandelen met de hond of lekker sporten.
Drink voldoende water en zorg voor frisse lucht
tijdens het leren.

DI R E C T GO E D VAN START
Dan is dit
voor jou!

TE M P LATE VOOR
N O T ITI E S/AAN TE KENING EN

Notities of samenvattingen maak je heel eenvoudig met de
templates op de volgende pagina.

√ Print ze zoveel uit als je nodig hebt en doe ze in je klapper
per vak.

√ Gebruik tabbladen om je vakken te scheiden van elkaar
√ Gebruik telkens het eerste blad om je hoofdstuk en vak
mee aan te duiden

√ Gebruik het tweede blad om de volgende aantekeningen
te maken van het vak

Direct
aan de
slag!

NOTES

Extra informatie

©skur

NOTES

Extra informatie
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GS

NOTES
Hoofdstuk 1
Paragraaf 4 tm 8

Schrijf hier je aantekeningen of samenvatting

Extra informatie
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Leer de begrippen achterin het hoofdstuk

S JA BL OON VO O R AFKORTING EN
Teken ze over in de breintjes

GS

AK

BI

WI

NE EN

FR

DU

SP

NST
SL
Direct
aan de
slag!

PMV
BV

RE

Een handige lijst
voor al je
schoolbenodigdheden

Check it out!

S C H O O L BE N ODI GDHED EN
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

Nice to have!

Zin in iets anders?

KLeur de poster in en
hang ‘m op

PLANNING
IS BRINGING THE

FUTURE INTO THE

PRESENT

Plannen is niet moeilijk,
je moet alleen net even weten hoe!

Ons verhaal
Wij zijn Petra (l) en Angelique, de bedenkers van de SKUR PLAN-methode.
Vanuit onze eigen werkervaring weten we hoe belangrijk het is om te plannen,
doelen te stellen en overzicht te houden. Petra is jarenlang directeur van een
kinderopvangorganisatie geweest en volgde daar haar pedagogische studie.
Angelique was vele jaren directeur van een internationale onderneming en
financieel manager. Ze heeft een Master in Business Administration en volgde de
opleiding Professional Organizing.
Met deze achtergrond startten wij in 2013 SKUR. We zagen de worsteling van
jongeren om ons heen om het vrije puberleven goed te combineren met de
eisen van school; een struggle waar elk kind mee te maken krijgt.
Wij dachten ‘dat kan beter en anders’. De oplossing is niet zo moeilijk, maar je
moet net even weten hoe. Samen ontwikkelden wij de SKUR PLAN-methode en
schreven we het boek “Plannen met Pubers” dat in 2014 uitkwam.
Wij willen tieners, en ouders, helpen om gemotiveerd aan de slag te gaan met
het huiswerk en toetsen, om de rust en het overzicht te krijgen dat zo hard
nodig is zodat er veel tijd over is voor andere belangrijke dingen in het leven.
Balans is essentieel voor een vrolijke jeugd!

Pubers we simply love them

70%

15.000+

9,1

Van de tieners kan niet
plannen, maar kan
dit wel leren

Meer dan 15.000 tieners
werken met
onze planners

Tieners geven onze
manier van plannen
een 9,1

Professionals?
Ben je een professional en wil je op jouw school aan de slag met de SKUR
Planmethode? Ga dan naar www.skurpro.nl
We zi en je graa g op on ze website voor professionals!

KLIK

HIER

ZIEN WIJ JOU TERUG OP ONZE WEBSITE?

Neem een kijkje op onze website en lees onze
inspirerende blogs met adviezen, handvaten, tips
en veel herkenning!

MET DE HUISWERKTOOLS VAN SKUR WORDT PLANNEN EEN MAKKIE!

