Huiswerktips voor leerlingen
*

Houd je agenda netjes bij door al je huiswerk erin op te schrijven.

*

Begin op tijd! Als je alle Europese landen moet leren, kun je beter een paar dagen tien minuten bezig
zijn, dan één keer twee uur!

*

Kies een vast moment voor het maken van het huiswerk. Bedenk je van tevoren waar je je huiswerk gaat
maken en hoe laat. Dat werkt makkelijker en is ook duidelijker voor jou.

*

Zorg voor een goede werkplek:
- Een leuke werkplek, waar je je fijn voelt (tip: pimp deze plek).
- Genoeg ruimte om te werken.
- Zorg dat het er niet te warm is en dat er genoeg frisse lucht binnenkomt.
- Probeer ervoor te zorgen dat de afleidingen van tv, computer en gsm zo min mogelijk zijn.
- Sommige kinderen kunnen zich beter concentreren als de muziek aanstaat, andere kinderen kunnen
zich juist beter concentreren als het helemaal stil is. Ga eens na wat bij jou het beste werkt en geef dit ook
aan bij de mensen die bij jou in huis wonen. Zo kunnen zij hier ook rekening mee houden.

*

Maak (samen met je ouders/verzorgers) een huiswerkplan waarin bovenstaande afspraken verwerkt worden.
Bijvoorbeeld: (www.autiplan.com)

*

Je kunt ook een to-do-lijstje maken. Zo weet je precies hoeveel je nog moet doen en vergeet je niks. Het is ook fijn om
door te strepen wat je af hebt; zo lijkt alles een stuk sneller te gaan! Bovendien kun je met jezelf afspreken dat je als je
een taak af hebt, iets leuks mag doen.

*

Zorg voor voldoende rustmomenten tussendoor. 5x 10 minuten is beter dan 2x 50 minuten.
Na één uur leren, 10 minuten ontspannen.

*

Nodig ook eens een vriend(in) uit om samen huiswerk te maken.

*

Als je het antwoord op een vraag niet weet, ga dan niet tien minuten nadenken. Ga liever verder met de
volgende vraag of ander huiswerk, dan heb je dat tenminste gedaan. Later kan je dan nog eens de moeilijke
opdracht erbij pakken, misschien dat je het dan wel weet. Zoek eventueel samen met een van je
ouders/verzorgers/broers/zussen naar oplossingen voor hetgeen je niet snapt. Vraag het anders nog eens na
bij een vriend(in) of je leerkracht.

*

Vraag om hulp als je dit nodig hebt (bij vriend(in), vader, moeder, oom, tante enz.), maar probeer het
daarna zelf te doen.

*

Leg de lat niet te hoog voor jezelf. Hier wordt je onzeker van en het huiswerk wordt daardoor minder leuk.
Kijk dus naar wat je wel kunt halen. Van een 4 naar een 7 op je rapport is niet haalbaar in een trimester.
Een 5,5 misschien wel.

*

Als je veel huiswerk hebt, een proefwerk of een groot werkstuk moet typen, maak dan een planning. Verspreid
het werk over verschillende dagen en probeer je aan de planning te houden.

*

Wissel leer en maakwerk af. Als je klaar bent kun je je leerwerk nog een keer herhalen.

*

Van uitstel komt afstel, en anders toch zeker stress. Dus zorg ervoor dat je niet alles op het laatste moment
doet. Je kunt de stof voor je toets beter een dag van tevoren al door en door kennen, dan een dag van
tevoren nog moeten beginnen met leren.

*

Als je voordat je gaat slapen nog druk in de weer bent, kun je moeilijk inslapen. Ook neem je de lesstof als je
moe bent minder goed in je op. Dat is natuurlijk niet goed voor je cijfer!

*

Verpak wat je moet leren zoveel mogelijk in een spelvorm. Moet je bijvoorbeeld woordjes leren, schrijf dan het
Nederlandse woord op een kaartje en schrijf het Engels woord op de achter kant van het kaartje. Een soort
memory met woorden.

*

Controleer als je klaar bent met al je huiswerk of je ook alles gemaakt en geleerd hebt. Vraag ook eens aan
iemand of hij/zij je afvraagt. Zo weet je wat je al onder de knie hebt en wat je nog eens goed moet doorlezen.

*

Pak je schooltas ’s avonds in met behulp van je lesrooster.

*

Kijk ook eens op de site www.lereniseenmakkie.nl

SUCCES!

