


Beste leerling,

Welkom in leerjaar 2 op de Oranjelaan! Om je een beetje op weg te helpen op de
Oranjelaan krijg je van ons dit informatieboekje. Waarschijnlijk heb je vorig jaar
al kennis gemaakt met de locatie en het docententeam. Dit schooljaar is een
aantal dingen nieuw. We hebben in dit boekje belangrijke en leuke informatie
ingezet voor dit schooljaar.

Veel plezier in leerjaar 2!

Met vriendelijke groet,

Namens het mentorenteam klas 2 vmbo TL,

Mevrouw M. Neervoort
decaan
nem@regiuscollge.nl

R. Vermaat
teamleider onderbouw
vrt@regiuscollege.nl
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1.Praktische zaken

Mentorenteam

Klas Mentor E-mail

2T1 mnr. Van der Gulik gub@regiuscollege.nl

2T2 mvr. Kuijer ksi@regiuscollege.nl

2T3 mvr. Rouez & mvr.
Naberman

rou@regiuscollege.nl
nab@regiuscollege.nl

2T4 mvr. Bakker bmg@regiuscollege.nl

2T5 mnr. Marcus mth@regiuscollege.nl

2T6 mnr. Goossens goj@regiuscollege.nl

De rol van de mentor

Dit schooljaar heb je weer een nieuwe mentor. Je mentor is jouw aanspreekpunt
op school. Met al je vragen kun je bij hem of haar terecht. Je mentor zal met jullie
tijd besteden aan teambuilding. Door bepaalde opdrachten te doen leren jullie
elkaar beter kennen en vormen jullie een groep. Het is fijn als jullie een echte
klas worden waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.

Drie keer in de week heb je mentorles. Tijdens deze lessen komen verschillende
onderwerpen aan bod, bijvoorbeeld: plannen, leerstrategieën,
loopbaanoriëntatie maar ook individuele gesprekken.
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SOMtoday

SOMtoday gebruik je om allerlei dingen te bekijken. Je
kunt hier bijvoorbeeld je cijfers zien, je rooster, wanneer
je absent (afwezig) bent geweest én welke leermiddelen je
nodig hebt. Als er veranderingen zijn in je rooster, een
lokaalwijziging of een docent die ziek is, dan wordt dit
veranderd op SOMtoday. Kijk dus altijd voordat je naar
school gaat op SOMtoday of er wijzigingen zijn in
het rooster voor die dag!

Hoe kom ik daar? Ga naar de persoonlijke pagina van elke leerling. Hiervoor
gebruik je de website: leerlingportaal.regiuscollege.nl. Onderaan deze website
staat een aantal iconen met belangrijke websites die je voor school
kunt gebruiken

Chromebooks

Hoe ga je met je chromebook om in de klas?
● In de klas bepaalt de docent wanneer je je

chromebook gebruikt. ‘Kleppen dicht’ betekent dat je
chromebook dicht is en niet gebruikt wordt.

● Zorg ervoor dat je chromebook altijd thuis opgeladen
wordt, op school is hier geen gelegenheid voor.

● Ga voorzichtig met je chromebook om en laat je chromebook niet door
andere leerlingen gebruiken.

● Je blijft van andermans chromebook af.

Studie-aula

Heb jij zin om zonder huis- en leerwerk naar huis te gaan? Of in een groepje aan
een opdracht te werken? Dan is werken in de studie-aula wat voor jou! Onder
begeleiding van docenten is het mogelijk om elke schooldag (behalve dinsdag) in
de studie-aula jouw huiswerk af te maken. Op woensdag en vrijdag is er ook het
leeratelier. Daar kan je extra hulp krijgen bij het plannen van je huis- en leerwerk
of tips en hulp krijgen bij het leren van je toetsen.
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Wiskunde-, natuurkunde- en scheikunde-atelier

Snap je een opdracht of een onderdeel niet? In het wiskunde- en NaSk-atelier in
de studie-aula kun je altijd terecht als je vragen hebt, voor wat extra uitleg of
voor tips en tricks. Je hoeft je niet aan te melden! Je kunt alle weken komen,
maar af en toe is ook goed. Het atelier is een paar keer per week (dagen worden
nog bekend) in de studie-aula van 8.15 - 9.00 uur.

Nieuwe vakken in leerjaar 2

Dit schooljaar krijg je de volgende nieuwe vakken:
● Natuur- en scheikunde (NaSk)
● Muziek
● Economie

Ouders

Jij moet zelf naar school, maar je ouders kunnen je met veel dingen helpen.
Hieronder een lijstje met zaken waarbij je ouders je kunnen helpen:

● je tas inpakken;
● je huiswerk maken of je laten overhoren;
● cijfers en doelen bespreken;
● samen naar SOMtoday kijken;
● ziek- en betermelden;
● afmelden in ouderportaal voor bijvoorbeeld tandarts of orthodontist;
● bijzonder verlof aanvragen (als je onder schooltijd op vakantie wil).

Drie keer per jaar heb je een afspraak met je ouders en je mentor.
Dan bespreken we je cijfers, je doelen en je gedrag op school.
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2. Schoolafspraken

Om op school zo goed mogelijk te kunnen werken, focussen we ons
vanaf het begin van het jaar op twee zaken:

Spullen in orde
Je zorgt dat je alle spullen bij je hebt die nodig zijn voor de lessen.
Tijdens de eerste lessen zullen jouw docenten uitleggen wat je
nodig hebt.

Agendagebruik
Je plant je werk in je agenda. Dit kan zowel een papieren als digitale agenda zijn.
Dat vinden wij belangrijk omdat je dan een goed overzicht hebt van wat je per
week te doen hebt.

Andere belangrijke schoolafspraken zijn:

Op tijd in de les
Als de bel gaat, ga je meteen naar het lokaal. Ben je te laat, dan
krijg je een te-laat-melding. 3 keer te laat betekent dat je buiten vuil
moet prikken en er gaat een melding uit naar je ouders.

Muziek
Muziek luisteren doe je in de pauze. Bij sommige vakken mag je tijdens het
zelfstandig werken muziek luisteren. Dit bepaalt je docent!

Eten en drinken
Dit doe je tijdens de pauze in de kantine.

Pauze
In de pauze zit je rustig op je stoel in de kantine. Heb je behoefte om te rennen?
Dan ga je lekker naar buiten! Wist je dat je een bal kunt lenen bij de conciërges?

Jassen en petten
Je jas en je pet doe je in je kluis.
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Telefoontas
In alle lokalen hangt een telefoontas. Je stopt je telefoon aan het
begin van elke les in jouw eigen vakje of je bewaart hem in je kluis.
Aan het einde van de les neem je je telefoon weer mee. Zo raak je
tijdens de les niet afgeleid door je telefoon. Heb je je telefoon nodig
voor een opdracht in de les? Dan kun je hem heel gemakkelijk even
pakken, nadat je toestemming hebt gekregen van de docent.

3. Maatwerk bieden

We willen je op de Oranjelaan zo goed mogelijk begeleiden. Dat betekent dat de
docenten voor en na de lessen ook tijd voor je hebben om je te ondersteunen.

Maatwerkuren

Er zijn in totaal vier maatwerkperiodes per schooljaar. Deze periodes lopen van
vakantie tot vakantie. Vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie is er
eerst open vakhulp. Je kunt naar docenten
voor extra hulp bij opdrachten en/of uitleg.
Na de herfstvakantie tot de kerstvakantie is
periode 1. Kerstvakantie tot aan
voorjaarsvakantie is periode 2, etc.

Voordat een periode begint krijgen jij en
jouw ouders een e-mail. In deze e-mail vind
je een maatwerk-brochure. Dit is een boekje
waarin per maatwerkuur wordt uitgelegd
wat je gaat leren en op welk uur het wordt gegeven. In de afbeelding hier rechts
zie je een voorbeeld van NaSk.

In gesprek met je mentor, vakdocent en ouders bepalen jullie welke
maatwerkprogramma jij gaat volgen. Vervolgens schrijf je je in via Zermelo.
Wanneer je je inschrijft voor een maatwerk uur volg je dit lesuur de hele periode.
Periode voorbij? Dan kun je je weer inschrijven voor nieuwe maatwerkuren. Bij
ieder uur zijn standaard maximaal 15 plaatsen beschikbaar. Wacht dus niet te
lang met inschrijven!
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Als je de leerstof van een bepaald vak moeilijk vindt of je
cijfers blijven achter, kies je maatwerk voor dat vak. Je
krijgt dan extra uitleg en hulp. Bij sommige
maatwerkprogramma’s kun je na het volgen van het
programma vervolgens een toets herkansen. Dit staat
dan vermeld in de brochure.

Daarnaast zijn er ook maatwerkuren waarbij je hele andere dingen leert. Denk
bijvoorbeeld aan: leren vliegen met een drone, yoga of koken.

Handleiding inschrijven maatwerk

1) Ga naar regiuscollege.zportal.nl

2) Log in met je schoolgegevens

(leerlingnummer en wachtwoord)

3) Kies voor de webapp

4) Selecteer “Week” (midden, bovenin)

5) Ga met de pijltjestoets op het

toetsenbord naar rechts naar de juist week

(staat in de brochure)

6) Selecteer het uur en maak je keuze
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Workshop ‘Begrijpend lezen’

Als je merkt dat je weinig plezier aan lezen beleeft en moeite hebt bij vakken
waar tekstbegrip een belangrijke rol speelt (bijvoorbeeld Nederlands,
geschiedenis, aardrijkskunde), kun je de workshop ‘Begrijpend lezen’ volgen. Je
geeft je hiervoor op bij je mentor. Tijdens tien bijeenkomsten krijg je
leesboektips die aansluiten bij jouw smaak en leer je:

- hoe het thuis lezen en bijblijven met het nieuws jou verder helpen;
- wat ervaren lezers doen om tot een beter tekstbegrip te komen;
- het verband tussen lezen en leren;
- waar je op moet letten bij teksten bij één van de vakken gs/ak/bio/eco en

bereid je een toets voor van één van deze vakken;
- hoe je je woordenschat kunt uitbreiden;
- je voor te bereiden op leesboektoetsen;
- hoe je actiever en bewuster kunt lezen;
- hoe je verbanden kunt ontdekken tussen zinnen en alinea’s.

De tien lessen vinden plaats tijdens maatwerkuren en lopen door twee
maatwerkperiodes heen. In september, december en maart/april start steeds
een nieuwe ronde. Je mentor inventariseert ruim voor aanvang wie er mee wil
doen.
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Vervroegd examen

Sommige leerlingen hebben een talent voor een bepaald vak of zijn bijvoorbeeld
tweetalig. Om aan deze leerlingen extra maatwerk te bieden kun je in leerjaar 3
al voor één vak eindexamen doen. Je wordt dan halverwege leerjaar 2
voorgedragen door jouw docent. Meer informatie hierover volgt in de loop van
het schooljaar.

Op dit moment kan een leerling vervroegd examen doen voor één van de
vakken:  Nederlands, Engels, Duits, Frans, economie, biologie, wiskunde of
muziek.

Het afsluiten van een examenvak in leerjaar 3 betekent dat je de  examenstof
van leerjaar 3 en 4 in één jaar afsluit met de schoolexamens en met het Centraal
Schriftelijk Eindexamen in mei.

In leerjaar 4 moet dan in de overige vijf theorievakken eindexamen worden
gedaan. Eventueel kan een leerling ook een extra examenvak volgen. Slaagt een
leerling niet voor het eindexamen in leerjaar 3 dan kan de leerling alsnog in
leerjaar 4 examen doen in dat vak.
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4. Kiezen in leerjaar 2

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) krijg je een breed aanbod van vakken. Je wordt
voorbereid op een keuze naar een vakkenpakket waarin je examen gaat doen in
leerjaar 4.

Aan het einde van leerjaar 2 maak je een keuze voor het vakkenkeuze.
Het kiezen van een vakkenpakket voor leerjaar 3 is gelijk een hele belangrijke.
Je houdt een basispakket met vakken waarmee je terecht kan in drie van de vier
uitstroomprofielen, zodat je heel veel richtingen uit kan.

Naast deze verplichte vakken, kies je nog twee vakken. Van belang is dat je
samen met je ouders kijkt naar de richting die voor jou interessant is. Is dat
economie, zorg, havo, techniek, ....? Vaak is het dan niet moeilijk meer om een
vak wel of niet te kiezen.

De leerlingen kiezen twee van de volgende vakken: Frans, Duits, natuurkunde,
scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde of dienstverlening & producten.

In klas 3 volg je ook lessen in een creatief of praktijkvak. Je kan
kiezen uit: tekenen, handvaardigheid, muziek of techniek. Bijzonder aan muziek
is dat dit vak in 4-TL gekozen kan worden als examenvak.

Alle leerlingen in leerjaar 3 volgen in ieder geval deze vakken:
Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, economie, lichamelijke opvoeding
maatschappijleer 1, culturele kunstzinnige vorming (CKV) en mentoruur
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Voorbeeld keuzeformulier 2TL → 3TL

In leerjaar 3 kies je al een groot deel van de vakken waarin je examen wilt gaan
doen. Als je één van deze vakken in 4TL als examenvak wilt volgen, dan moet
je het nu voor de derde klas kiezen.

Verplichte vakken:
Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, economie, lichamelijke opvoeding
maatschappijleer 1, culturele kunstzinnige vorming (CKV) en mentoruur

Stap 1. Kies twee van de vakken (deze vakken neem je mee naar klas 3)
Frans
Duits
natuurkunde (ns1)
dienstverlening & producten (d&p)
geschiedenis
aardrijkskunde
scheikunde (ns2)

Stap 2. Creatief en praktijkvak (in leerjaar 3 kies je ook één creatief of
praktijkvak)

Eerste keuze. Het liefst krijg ik:  (kruis één van de vakken aan):
muziek
tekenen
handvaardigheid
techniek

Tweede keuze. En anders:  (kruis één van de vakken aan):
muziek
tekenen
handvaardigheid
techniek
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Keuzebegeleiding

Voor veel leerlingen is het lastig om keuzes te maken. Vakken kiezen, een
vervolgopleiding uitzoeken of eerst door op de havo, elk schooljaar moeten er
beslissingen worden genomen.

Om goed te kunnen kiezen moet je het antwoord weten op een heleboel vragen.
Vragen zoals: wie ben ik, wat kan ik, wat vind ik leuk, wat past er bij mij en ook,
wat is er allemaal, waaruit kan ik eigenlijk kiezen.

De belangrijkste hulp komt natuurlijk van de
ouders. De school heeft als opdracht de
leerlingen te begeleiden naar het behalen van
een diploma. Daarbij willen we ouders en
leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen bij
het keuzeproces tijdens de gehele
schoolloopbaan. Daarvoor is de mentor het
eerste aanspreekpunt. Hij/zij kent de leerling en
heeft inzicht in cijfers, vaardigheden en inzet. Elk
leerjaar wordt in de mentorlessen uitgebreid aandacht besteed aan
keuzebegeleiding.

Keuze tips
Deze tips helpen je om een keuze te maken:

TIP 1 - DENK EN PRAAT
Denk na over wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Praat hierover met je
ouders, decaan, enzovoort. Praten helpt om je gedachten op een rijtje te zetten.

TIP 2 - BEKIJK WEBSITES
Bekijk zoveel mogelijk websites met informatie, filmpjes en testen over
opleidingen en beroepen. Kijk bijvoorbeeld op: kiesmbo.nl
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TIP 3 - GA NAAR OPEN DAGEN
Alle mbo-scholen organiseren open dagen. Ga
naar de open dagen van een paar opleidingen
waar je meer over wilt weten. Zo kom je erachter
hoe de school eruit ziet, welke opleidingen en
beroepen er zijn en wat jongeren hierover
vertellen.  Neem je ouders/verzorgers, je
broer/zus of je vrienden mee naar de open dagen. Zij kunnen je helpen.

TIP 4 - BEKIJK OOK DE WEBSITES VAN MBO-SCHOLEN
Op de websites van mbo-scholen in de regio vind je veel informatie over de
opleidingen die ze geven.

Decaan
De taak van de decaan bestaat onder meer uit het ondersteunen van de
mentoren bij het uitvoeren van het loopbaanoriëntatie-programma, het
organiseren van allerlei voorlichtingsactiviteiten om leerlingen te helpen bij het
kiezen van een vervolgopleiding en een aansluitend vakkenpakket. Ook al
beschikt de decaan over folders en ander materiaal voor de leerlingen, op het
Internet is altijd de meest recente informatie over opleidingen te vinden.
Leerlingen mogen altijd naar de decaan toe komen voor informatie of een
afspraak maken voor een gesprek. Ook ouders zijn welkom.

In het tweede leerjaar van de TL wordt veel aandacht besteed aan het kiezen van
de vakken waarin de leerling verder wil richting het examenjaar. In het derde
leerjaar volgt nog een keuzeproces waarbij de leerling een sector en de laatste
examenvakken (zes vakken in totaal) kiest. In het vierde leerjaar bezoeken de
leerlingen een mbo-opleiding en lopen stage.

Als voorbereiding op het kiezen, geeft de mentor tijdens de mentorlessen
voorlichting binnen het LOB (loopbaan Oriëntatie en Begeleiding). In het
voorjaar is een algemene voorlichtingsavond over het keuzeproces. Ook is het
mogelijk, voor leerlingen die zich willen oriënteren op een beroepsopleiding op
het vmbo-BL/KL, om te gaan kijken bij de praktijklessen op de Hofstraat. Daar
hebben we de beschikking over praktijklokalen zoals restaurant, kantoor,
garage, werkplaats, bakkerij, keuken en zorglokaal.
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5. Leerwegen, keuzes en
profielen

Het Regius College Schagen is een brede scholengemeenschap met
verschillende opleidingen zoals havo/vwo (algemeen vormend
onderwijs) en het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)

De locatie Oranjelaan biedt twee leerwegen aan:
➢ De theoretische leerweg; alleen theorievakken in de bovenbouw
➢ De gemengde leerweg; vijf theorievakken én het vak D&P (diensten en
producten). Dit is een beroepsgericht vak. De gemengde leerweg is pas
vanaf leerjaar 3 te kiezen.

Stroomschema leerwegen
Hieronder kun je zien hoe de verschillende leerwegen op elkaar aansluiten.
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Verschil Theoretische Leerweg (TL) en Gemengde Leerweg (GL)

In het 4e leerjaar bereid je je voor op het eindexamen in 6 vakken (7 vakken kan
ook).

● 6 theorievakken
óf

● 5 theorievakken en een beroepsgericht vak; D&P
(hieronder meer over dit vak)

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen TL en GL?
● Het programma en examen van de TL en GL zijn gelijk; je kunt met

beide opleidingen instromen op MBO niveau 3 of 4
● Met GL kun je NIET doorstromen naar havo 4
● GL: Naast het vak D&P kies je 2 van de volgende profielvakken; wiskunde,

natuurkunde (Ns1), biologie of economie

Dienstverlening en Producten (D&P)

D&P is een beroepsgericht vak, het geeft je een
bredere kijk op de wereld van arbeid en beroep en
is meer ‘praktijkgericht’ met verschillende
activiteiten.

Wat staat centraal binnen D&P?
● Onderzoeken waar jouw kwaliteiten liggen
● Algemene (ICT-) vaardigheden
● Je persoonlijke ontwikkeling
● Plannen en organiseren
● Opdrachten waarin je zelfstandig of juist samen aan werkt
● Door het volgen van dit vak ben je goed voorbereid voor de manier

waarop in het MBO gewerkt wordt.
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Waar bestaat het examenprogramma D&P uit?

Dit programma bestaat uit twee verplichte beroepsgerichte modules en
(tenminste) twee beroepsgerichte keuzedelen

Toegewezen (verplicht);
○ Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever
○ Multimediale producten maken

Keuzedelen (kiezen in leerjaar 3 en 4)
○ Ondernemen
○ Robotica
○ Sport en bewegen

Het examen bestaat uit een Centraal Schriftelijk
Praktisch Examen (CSPE) en een Schoolexamen
(SE).

Doorstromen van 4 TL naar 4 HAVO

Het Regius College is een brede scholengemeenschap waar je na je vmbo-TL
binnen dezelfde school kunt doorstromen naar Havo. Kun je goed zelfstandig
werken, ga je wat extra belasting qua leerwerk niet uit de weg en ben je
gedreven? Dan zou dit voor jou een mogelijkheid zijn.

In leerjaar 2 kies je een vakkenpakket op basis van je wens om na de TL naar de
Havo te gaan.

Leerlingen met een vmbo-TL diploma kunnen overstappen naar leerjaar 4 havo.
Zij starten in leerjaar 4 en doen eindexamen in leerjaar 5 (let op: met een
vmbo-GL diploma is er geen mogelijkheid om in 4-havo in te stromen).
Alle leerlingen krijgen in 4-havo de volgende verplichte vakken:

● Nederlands
● Engels
● culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
● lichamelijke opvoeding
● maatschappijleer
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Vervolgens maakt een leerling de keuze uit de vier profielen met bijbehorende
vakken. Onder elk profiel is aangegeven welke vakken nodig zijn voor aansluiting
met het examenpakket in de 3e en 4e klas vmbo-TL.

1. CM (Cultuur en Maatschappij)
kies: geschiedenis

Frans of Duits
aardrijkskunde of economie

3. NG (Natuur en Gezondheid)
kies: biologie

scheikunde
wiskunde
aardrijkskunde of natuurkunde

2. EM (Economie en Maatschappij)
kies: geschiedenis

economie
wiskunde

4. NT (Natuur en Techniek)
kies: wiskunde

natuurkunde
scheikunde

Ook kiezen leerlingen nog een vak in het vrije deel. (Let op, ook dit vak moet
aansluiten op het vakkenpakket dat in 4-TL is gevolgd, met uitzondering van de
vakken die ook voor de havisten geheel nieuw zijn in 4-havo)

De leerlingen die geïnteresseerd zijn in de overstap naar de havo volgen een
doorstroomprogramma in 4T.

Wanneer een leerling in leerjaar 3 vmbo-TL de mogelijkheid om over te stappen
naar de havo open wil houden, is het verstandig om de vakkenkeuze te
bespreken met de decaan. Dit voorkomt het maken van verkeerde keuzes.
Een leerling is toelaatbaar als er een 7e vak is afgesloten in 4T of (bij voorkeur)
als de leerling in 4T het doorstroomprogramma in leerjaar 4 vmbo-TL heeft
gevolgd. Het vakkenpakket moet aansluiten op het gekozen profiel.

Wij komen hierop uitgebreid terug in de
voorlichtingen in 3-TL en 4-TL.

Filmpjes over de profielen vind je hier.
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Doorstromen naar VMBO KL

Soms is het voor een leerling beter om het nieuwe schooljaar te starten in
leerjaar 3 vmbo-KL. Als een leerling deze overstap maakt, dan moet er een
richting worden gekozen omdat er al in klas 3 vmbo-KL wordt lesgegeven in het
gekozen profiel. De beroepsgerichte opleidingen hebben naast theorievakken
ook een flink aantal praktijkuren gericht op het gekozen profiel.

De zes profielen die wij op het Regius College in de bovenbouw VMBO-BK
hebben zijn Zorg en Welzijn (Z&W), Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR),
Dienstverlening en Producten (D&P), Bouw, Wonen en Interieur (BWI),
Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Mobiliteit en Transport (M&T).

Wil je meer weten over de profielen? Bekijk onderstaande video’s.

- Zorg en Welzijn
- Horeca, Bakkerij en Recreatie
- Dienstverlening en Producten
- Bouw, Wonen en Interieur
- Produceren, Installeren en Energie
- Mobiliteit en Transport
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6. Praktische leertips

1. Waarom heb ik huiswerk?

Als je schooldag erop zit, is de kans groot dat je
thuis nog moet leren of opdrachten moet maken;
huiswerk dus. Dat is niet altijd leuk, maar thuis
actief aan de slag gaan met lesstof is een heel
belangrijk onderdeel van het hele leerproces. Door
actief aan de slag te gaan met de aangeboden
lesstof, door opdrachten te maken, lesstof nog eens
te herhalen, oefeningen te maken, verwerk je de
kennis die je opdoet in de les.

Door geen of weinig aandacht te besteden aan je huiswerk wordt kennis niet
voldoende verwerkt en opgeslagen. Hierdoor zijn je leerprestaties niet
voldoende en haal je een toets of examen niet. Bewezen is dat huiswerk maken
een groot effect heeft op je leerprestaties (Marzano, 2007).

Voor het beste leerresultaat moet je als leerling minimaal tussen de 8-10 uur per
week besteden aan huiswerk. Dat is bijna iedere dag 2 uur.
Huiswerk is vaak het herhalen van de stof uit de les. Dat is niet zomaar bedacht.
Informatie wordt eerst opgeslagen in het kortetermijngeheugen. Alleen de
informatie die je vaak genoeg herhaalt door opdrachten te doen en te leren,
wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen. Oefenen en herhalen is dus erg
belangrijk om kennis te verwerken en goed op te slaan in je geheugen.
Soms is het lastig om aan je huiswerk te beginnen, omdat je moeite hebt met
een bepaald vak, niet weet hoe je huiswerk efficiënt aanpakt of niet gemotiveerd
bent. Om je te helpen bij je huiswerk hebben de docenten [van school] een
leerboek gemaakt met praktische tips.
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2. Je werkplek is belangrijk!

a. Zorg dat je een vaste werkplek in huis
hebt waar je huiswerk kunt maken.
b. Zorg ervoor dat je voldoende
werkoppervlakte hebt, zodat je (werk) boek,
schrift, schrijf- materiaal en naslagwerken
naast elkaar kunt gebruiken.
c. Zorg dat je werkplek zich op een rustige plek in huis bevindt.
d. Zorg voor een opgeruimde werkplek.
e. Zorg dat je alleen de materialen voor het vak waar je aan werkt op je werkplek
hebt liggen.

3. Planning en organisatie

Je huiswerk noteren in je agenda is niet hetzelfde als huiswerk plannen en
organiseren.

Plantip 1
Maak voordat je gaat plannen, een inschatting van de tijd die je per dag nodig
hebt voor het huiswerk.

Plantip 2
Maak elk weekend een weekschema voor het huiswerk dat je die week moet
maken en leren. Plan ook de tijd in die je voor een activiteit denkt nodig te
hebben. Verdeel je leerwerk over twee of drie dagen. Ook een project of een
werkstuk verdeel je over meerdere dagen. Voor maakwerk heb je meestal
minder dan een uur nodig. Vergeet niet om ook je sport en andere
activiteiten in te plannen in je schema.

Plantip 3
Werk met gekleurde stiften om de verschillende leer- en maakactiviteiten te
markeren. Bijvoorbeeld leerwerk (blauw), maakwerk (groen) en werkstukken
(geel). Je ziet hierdoor in één oogopslag de huiswerkbelasting van die week.
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Plantip 4
Begin eerst met een kwartier maakwerk of iets dat je niet zo lastig vindt, om je
hersenen actief te maken voor concentreren en leren. Ga daarna direct aan het
leerwerk en eindig met de rest van het maakwerk. Je kunt in totaal dan 4 blokken
van 25 minuten maken met maximaal 5 minuten pauze ertussen om je optimaal
te concentreren.

4. Woordjes leren of memoriseren

Veel leerlingen vinden de stilte niet fijn en leren liever in de woonkamer of met
de radio aan. Toch gaat het leren van woordjes beter in een stille ruimte, zonder
afleiding. Hierdoor ben je ook sneller klaar met je leertaak. Met afleiders duurt
het drie keer zo lang.

• Eerst alleen de woorden lezen en herkennen in het verhaal waar de woorden
uit komen. Laat de tekst voorlezen. Dan meerdere malen de woorden hardop
zeggen vanuit de woordenlijst en naar de vertaling kijken. Dan schrijf je de
woorden een keer op. Je gebruikt zo meerdere zintuigen. Je krijgt input via je
ogen en oren en activeert je visuele, motorische en akoestische geheugen.
Daarna ga je jezelf overhoren: je maakt een apart lijstje van de woorden
die je dan niet kent. Dit lijstje leer je totdat je
alle woorden kent.

• Schrijven: Maak rijtjes van maximaal tien
woorden. Het is handig om een vel papier in
de lengte te vouwen en op de ene zijde de
Nederlandse woorden en op de andere zijde
de vertaling te schrijven.

• Je kunt ook gebruikmaken van een
overhoorprogramma als www.woordjesleren.nl of
www.wrts.nl.

• Laat je door je ouders overhoren: vooral het lijstje met de woorden die je niet
kende. Tip: doe dat nooit vlak na het leren. Imiteer een testsituatie in de klas.
Ken je de woorden na een dag nog?
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• Spreek de woorden (Nederlands en vreemde taal) in op je spraakmemo van je
mobiel en overhoor jezelf.

• Als je te veel woordjes voor één dag moet leren, spreidt het dan over meerdere
dagen uit.

• Herhaling is heel belangrijk bij het leren van woordjes.

• Maak een lijst van woordjes die je moeilijk vindt * kopieer deze lijst * hang ze
op plekken in huis waar je vaak komt, bijvoorbeeld de wc, badkamer of je
kastdeur.

• Woordjes leren gaat beter als je drie maal 10 minuten leert, dan wanneer je
een halfuur achter elkaar leert. Bijvoorbeeld 10 minuten woordjes leren
afgewisseld met 15 minuten maakwerk. Vervolgens weer 10 minuten woordjes
leren enzovoort.

• Leer verschillende talen liever nooit direct achter elkaar.

• Ben je niet zo goed in woordjes leren, besteed er dan meer tijd aan! Oefening
baart kunst.
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5. Hoe leer ik een tekst?
Een tekst leer je echt niet goed genoeg door deze een paar keer door te lezen.
Teksten leer je pas goed door er op verschillende manieren mee te werken.
Deze stappen kun je gebruiken bij iedere tekst die je gaat leren.

Stap 1) Wat moet je straks kennen en kunnen?
Wat heeft de docent gezegd? Bekijk de opdracht uit je leerboek of werkboek bij
de tekst eens goed! Wat moet je precies kennen en kunnen? Welke vragen moet
je kunnen beantwoorden? Moet je het zó goed begrijpen en onthouden dat je
het in de les kunt gebruiken? Wat voor soort vragen zal je docent stellen? Moet
je het kunnen toepassen? Moet je verbanden kunnen leggen?

Stap 2) Wat weet je al en wat nog niet?
Wat voor cijfer haalde je de vorige keer bij dit vak? Wat ging goed en wat ging
minder goed?

Stap 3) Bekijk eerst globaal de gehele tekst
Daarbij let je alleen op de opvallende delen: titel; kopjes; onderstreepte of
schuin- of vetgedrukte tekst; illustraties; puntsgewijze onderverdeling (1, 2, 3, ... )

Stap 4) Waar gaat de tekst over, denk je?
Wat zijn je verwachtingen? Wat weet je al van het onderwerp? Stel jezelf de 5
‘W’-vragen: wie,wat, waar, wanneer en waarom.

Stap 5) Lees nu pas de tekst goed door
Let vooral op signaalwoorden. Signaalwoorden vertellen je hoe de tekst
verbonden is en wat de opbouw is. Als je dat weet, kun je makkelijker belangrijke
informatie vinden, zoals opsommingen, tegenstellingen, oorzaak en gevolg,
voorbeelden, uitleg.

Stap 6) Haal het belangrijkste uit de alinea’s
Let daarbij altijd op kernwoorden. Vertel jezelf waarom je iets belangrijk vindt.
Verwerk deze kernwoorden in een samenvatting of schema.

Stap 7) Begrijp je de stof?
Stel jezelf de vraag: ‘Wat heb ik nu gelezen?’ Probeer steeds kort, in je eigen
woorden samen te vatten wat je per alinea hebt gelezen.
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Stap 8) Overhoor jezelf
Wat voor soort vragen zou je docent bedenken? Kun je die vragen ook
beantwoorden? Stel jezelf meerdere soorten vragen: kennisvragen,
inzichtvragen en toepassingsvragen. Deze vragen kun je ook herhalen uit jouw
werkboek.

6. Leertekst en samenvatten
Voor een aantal vakken, zoals geschiedenis, biologie of aardrijkskunde moet je
vaak een tekst leren. In de meeste leerboeken wordt het hoofdstuk afgesloten
met een samenvatting, een overzicht van de belangrijkste punten of definities.
Toch is het belangrijk om ook zelf een samenvatting of schema te maken om de
tekst goed te begrijpen. Belangrijk bij het maken van een samenvatting:

● Haal de hoofd- en bijzaken uit de tekst. De hoofdzaak is de belangrijkste
informatie uit de tekst.

● Schrijf de tekst niet over, maar probeer het in je eigen woorden op te
schrijven.

● Gebruik zo min mogelijk woorden en zinnen uit de tekst.
● Maak gebruik van kernwoorden. Dit zijn de belangrijkste woorden uit een

verhaal. Je gebruikt ze om een verhaal kort na te vertellen.

Drie manieren om een samenvatting of schema te maken

a) Een samenvatting
• Schrijf (of onderstreep) uit elk blokje tekst de belangrijkste woorden op. Het
mogen er niet meer dan vijf of zes zijn. Schrijf ze met flink wat tussenruimte op
een blaadje. Het mogen geen zinnen zijn. Doe dit met alle blokjes tekst.

• Vertel nu aan de hand van de opgeschreven woorden de tekst in je eigen
woorden (terug). Onderstreep het woord.

• Lees de tekst nog eens en vul je zinnen aan met belangrijke voorbeelden en
details.

• Bestudeer de afbeeldingen in de tekst en vraag je bij elke afbeelding af waarom
die juist dáár staat en wat het voorstelt.
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b) Twee-kolommensamenvatting (Cornell-methode)
• Vouw een A4’tje dubbel.

• Zet aan de linkerkant een kernwoord (of
jaartal enzovoort) en aan de rechterkant een
korte uitleg.

• Overhoor jezelf door alleen de
kernwoorden of het jaartal te lezen en de
uitleg er zelf bij te geven. Ter controle kan de
rechterkant worden geraadpleegd.

• Laat onderop ruimte vrij voor extra
aantekeningen.

• Op internet/YouTube vind je de uitleg over de Cornell-methode

c) Mindmap of schema
Een mindmap is een schema waarin je de belangrijke begrippen uit de tekst
neerzet. Je verbindt de begrippen op een logische manier met elkaar en gebruikt
veel symbolen en kleuren.

Op deze manier berg je de gegevens uit de tekst overzichtelijk op in je geheugen.
1. Schrijf het onderwerp van de tekst (vaak zit dat in de titel) midden op een lege
bladzijde.

2. Zoek nu in de tekst de belangrijke begrippen, schrijf die rondom het
titelwoord en verbind die begrippen op een logische manier met elkaar door
lijnen. Gebruik eventueel verschillende kleuren. Neem veel ruimte op het papier.

3. De verbindingslijnen hebben vaak een betekenis, die kun je erbij schrijven of
je kunt een symbooltje gebruiken.

4. Lees de tekst nog eens en vul je schema aan met voorbeelden en details.
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7. Effectieve strategieën voor ouders bij huiswerk
Uit onderzoek is gebleken dat ouderbetrokkenheid zeer belangrijk is bij
schoolsucces en leerprestaties van de leerling (Marzano, 2007). Leerlingen die bij
het leren en maken van huiswerk worden ondersteund door hun ouders of
andere volwassenen, laten betere leerprestaties zien dan leerlingen die geen
ondersteuning ontvangen.

Wat kunnen ouders doen om het huiswerkgedrag te ondersteunen?
1. Stimuleer je kind om ‘uitstelgedrag’ te voorkomen en meteen te starten na

een kort ontspanningsmoment.
2. Zorg voor de benodigde materialen en een rustige werkplek.
3. Geef zo nodig hulp bij een huiswerkopdracht die niet goed wordt

begrepen. Check wel of je kind een hulpvraag heeft.
4. Geef op een positieve manier feedback op het gemaakte of geleerde

huiswerk.
5. Maak samen een overzichtelijke weekplanning met een tijdschema.
6. Moedig je kind aan om even ‘door de zure appel te bijten’ en moeilijke

zaken eerst aan te pakken. Geef tips hoe hij dit kan doen.
7. Kijk mee op het leerlingvolgsysteem wat je kind moet kunnen en kennen.

Niet controlerend, maar volgend en ondersteunend!
8. Als het om welke reden dan ook niet lukt de huiswerktaak te voltooien,

vraag dan wat je kunt doen om te helpen.
9. Zorg tussendoor voor ontspanningsmomenten.
10.Help het juiste studiemoment te bepalen, bijvoorbeeld als er ook nog een

sportactiviteit of krantenwijk moet worden gelopen.
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7. Belangrijke data*

*onder voorbehoud

Vanaf 12 september Mogelijkheid om vakhulp te volgen bij
verschillende vakken

Vanaf 9 oktober Inschrijven maatwerk periode 1

17 oktober t/m 21 oktober 2022 Herfstvakantie

21 t/m 23 november Kind-oudergesprekken 1

Vanaf 18 december Inschrijven maatwerk periode 2

26 december 2022 t/m 6 januari 2023 Kerstvakantie

13 februari t/m 7 maart Openstelling voorlopig
vakkenpakketkeuze

Vanaf 19 februari Inschrijven maatwerk periode 3

27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie

20 t/m 22 maart Kind-oudergesprekken 2

10 april Sluiting definitieve pakketkeuze
Tweede paasdag

Vanaf 16 april Inschrijven maatwerk periode 4

24 april t/m 5 mei Meivakantie

18 t/m 19 mei Hemelvaart

29 mei Tweede paasdag

24 juli t/m 1 september Zomervakantie
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