


Even voorstellen
Riekje Rietman
• Vanaf 1992 werkzaam als leerkracht

• 8 jaar speciaal onderwijs

• 19 jaar basis onderwijs

• 2016 Master Sen (specialist leren)

• Sinds 2019 eigenaar Lerenderwijs
Kampen



Even voorstellen
Tanieka Zwolsman

• Docent aardrijkskunde

• Onderwijskunde Utrecht

• Sinds 2012 eigenaar HogerOp

• Missie: mijn werk overbodig 
maken door workshops en 
trainingen te geven aan ouders, 
docenten en leerlingen. 



Groep 8

• Allerlei niveaus door elkaar
• Leerkracht richt zich op de gemiddelde leerling
• Goede leerling pakt lesstof makkelijk op en hoeft weinig meer te doen 

(thuis)



Klas 1

• Voor een grote groep leerlingen een ‘reality shock’
• Ook voor mijn zoon



Waar lopen leerlingen in het VO tegenaan?
• Veel huiswerk (in korte tijd)
• Anders leren
• Waarom moet ik dit leren?
• Band met docent wordt anders-> heeft invloed op leren



Kort verhaal



Communiceren
• Luisteren 
• Empathisch communiceren
• Observeren
• Vragen stellen vanuit nieuwsgierigheid
• Respecteer de ander
• Praat vanuit een ik-boodschap



Communicatietechnieken
• Wees een OEN
• Gebruik LSD
• Neem ANNA
• Smeer veel NIVEA
• Maak je DIK



Leertechnieken
Wat kun je als ouders doen?
• Plannen
• Vakinhoudelijk
• Overhoren
• Evalueren



Plannen
• Welke planner?
• Ál het huiswerk van magister op planning? 
• Kijk vooruit
• Rekening houden met andere (privé) activiteiten



Vakinhoudelijk
• Balanceren tussen voorzeggen en vragen stellen
• Meekijken en je kind laten uitleggen
• Samen kijken naar extra oefenmogelijkheden. 



Evalueren
• Alle opgaven gemaakt? 
• Opgaven nagekeken?
• Wat is goed en fout?
• Wat is de reden van de fout?
• Heb ik mijzelf overhoord?



Overhoren
• Klassieke manier: mondeling
• Via een verhoorprogramma zoals Quizlet
• Via oefentoetsen



Uw kind en de leeromgeving
Hoe ziet de leerplek eruit?
• Waar 
• Opgeruimd
• Licht
• Afleiding 



De leerling organiseert zichzelf

• Hulp leren vragen
• Pauze houden



Afronding
• Meer onderwerpen
• Manieren om bepaalde leerstof te leren
• Manieren om een grote taak aan te pakken

• Documenten website (onder kopje ‘nieuws’)
• Deze hand-out
• Aanvulling op hand-out
• Boekenlijst
• Handige tools



Vragen


