EBOOK 3 GOUDEN TIPS
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HUISWERK
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VOORWOORD
Herken je als ouder dit ook? Je kind/puber met lage cijfers op
school, ze leren niet, niet te motiveren. Je beloont, je straft en
uiteindelijk pak je de Xbox maar af en is is de vrolijkheid helemaal
ver te zoeken.
Ik hoor kinderen vaak zeggen "school is stom en saai".
In veel gevallen zeggen kinderen eigenlijk dit, ik snap het niet, ik
weet niet wat ik moet doen, ik weet niet hoe ik moet beginnen met
huiswerk maken, ik ben bang voor de toets, ik MOET het goed
doen. Herken je dit, lees dan vooral verder, dit e-book is gericht op
kinderen uit groep 8 en voortgezet onderwijs. In dit e-book geef ik
je 3 gouden tips.

VOORSTELLEN
Eerst zal ik mezelf voorstellen, mijn naam is Ellen
Coenraats. Ik ben opvoed- en kindercoach en ik geef
de Ik Leer leren training. Ik kijk vooral naar wat het
echte punt of probleem is bij een kind. Het gedrag wat
je ziet is natuurlijk belangrijk, maar waarom laat een
kind dit zien, wat zit daar nu echt achter.
Ik kijk altijd verder dan dat en hoe krijg ik het voor
elkaar om dit gedrag te veranderen en dat kinderen
het nog leuk vinden ook. Daar ligt mijn expertise,
ben je hier naar op zoek, lees dan door.
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INLEIDING
Als ouder(s) heb je het vaak al

Heel veel ouders zien hun kind

druk genoeg. En het leren op

worstelen met huiswerk,een

school gaat heel anders dan

presentatie, een SO, de

toen jezelf op school zat. Er is

toetsweek. Of kinderen

niet altijd voldoende aandacht

worstelen op het laatste

op school voor HOE je kind het

moment en denken met de

beste kan leren en huiswerk
maken.

laatste toetsweek van het jaar
de onvoldoendes nog weg te
werken. Soms lukt dat, soms
niet.

1
Not all things you've listed in the
baseline will be followed to the
letter as the project moves along.

HET KAN ECHT
ANDERS
Ik heb de kennis en expertise
om je daarmee te helpen en jou
en je kind te ondersteunen.
Daarom dit e-book en als je het
gelezen hebt dan heb je een
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concrete planning en tips die
helpen bij het huiswerk maken
en het leren van toetsen. En

This early, plan how you will
manage changes to the project
scope, budget, or schedule with a
change management plan. This
ensures that any proposed.

intussen ben je ook bezig je
kind te leren plannen en
organiseren.
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3 GOUDEN TIPS
In no time een planning en tips voor het
ondersteunen van je kind met huiswerk
maken en het leren van toetsen
TIP 1
Maak een weekplanning voor al

Dus echt alles, ook als je

je bezigheden voor de

EXTRA afspraken hebt,

aankomende week. Download

bijvoorbeeld een toernooi, een

de weekplanning. Je kunt ook

feestje, op visite gaan.

een voorbeeld downloaden.

Denk eraan dat je ook

Plan niet alleen je huiswerk,

eventuele voorbereidingstijd

SO's en toetsen, maar ook

zoals omkleden, reizen enz. in

wanneer je sport, als je een

je planning opneemt.

baantje hebt wanneer je moet
werken, wanneer je wilt gamen
(ja je leest het goed)

ZORG DAT JE
VERSCHILLENDE
KLEUREN
MARKEERSTIFTEN
HEBT
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GOUDEN TIPS
Tip 2

Tip 3

Vul nu je weekplanner in bij

Verdeel alles goed over de

voorkeur op zondagmiddag

week, ook je activiteiten om te

voor de aankomende week.

ontspannen.

Verzamel alle gegevens uit je

En houd rekening met huiswerk

agenda, magister, je telefoon of

die je nog opkrijgt, reserveer

waar je het noteert.

deze tijd in elk geval.

Zet er achter hoeveel tijd je

Wissel maak- en leerwerk af.

denkt nodig te hebben, dat is
even wennen maar dat gaat

Als je woordjes moet leren, doe

steeds beter.

geen 2 talen achter elkaar, dat
is verwarrend.Leer woordjes in

Markeer SO's en proefwerken

blokken van 3 x 10 minuten.

met een kleurtje, die moeten
opvallen. Deze plan je 3 x extra

Maak samenvattingen van wat

in, zodat je zeker genoeg tijd

je moet leren, dat is handig

hebt. Dan kun je het goed

voor je toetsweek.

verdelen.
Gebruik de oefentoets van het
En ben je eerder klaar, kun je

vak om je kennis te testen.

iets leuks doen.
Plan ook korte pauzes in en
gebruik die pauzes om sociale
media te checken.
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SAMENVATTING
Als je deze pagina print en bij je bureau hangt, heb je
altijd een geheugensteuntje.

Gebruik de
weekplanning
Plan al je activiteiten in
Plan korte pauzes in en
check alleen dan je
sociale media
Maak elke week een
planning
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EN?
Hoe heb je deze tips ervaren?
Heb ik je nieuwe inzichten gegeven? Ik ben benieuwd.

Ik hoop dat mijn tips je
hebben geholpen. (het zijn er
iets meer dan 3 geworden)
Dat jij en je kind grip krijgen
op het plannen en
organiseren. Dat zorgt voor
overzicht en rust. Heb je nog
vragen, zijn er dingen niet
duidelijk. Wil je meer weten
van mijn methode, wil je
kennis maken met mij.
Neem dan nu contact op via
mijn website
www.verderkijkpraktijk.nl

Wacht niet te lang
met het inroepen van
hulp, een schooljaar
gaat snel voorbij.

of via
info@verderkijkpraktijk.nl
Je krijgt snel antwoord.
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Hartelijke groet,
Ellen Coenraats
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