
Tips/adviezen om leerlingen te helpen.  
 
Hieronder staan een aantal tips hoe u thuis uw zoon of dochter kunt helpen bij 

schoolse activiteiten tijdens deze periode.  

 

Regelmaat 

Zorg voor een vast dagritme als dat mogelijk is. Gewoon op tijd op staan en volgens 

een vast dagritme aan de slag met schoolwerk en andere activiteiten. Alsof het een 

“normale” schooldag is.   

 

Plannen  

Maak samen een planning per dag of voor een week. Advies is om leerlingen niet 

hele lange periodes achter elkaar hetzelfde te laten doen. Beter korte periodes en 

afwisseling plannen. Wissel maak en leerwerk af.  

De studiewijzers staan op onze website 

 

Overhoren en samen nakijken 

U kunt uw zoon of dochter overhoren en opdrachten samen nakijken. Docenten 

sturen op dit moment soms ook antwoordvellen rond.   

Mocht overhoren geen optie zijn kunt u ook gewoon “vrijblijvend” vragen of hij of zij 

wilt vertellen wat hij of zij heeft gedaan.  

 

Youtube 

Maak vooral gebruik van Youtube of laat uw zoon of dochter dat doen wanneer u 

uitleg nodig heeft. Op youtube staan er verschrikkelijk veel filmpjes met duidelijke 

uitleg over diverse vakken en onderwerpen.  

 

Maken/Leren 

Laat leerlingen maken en leren. Elke leerling heeft daarbij een eigen manier van 

werken. Samenvattingen maken voor de theorievakken is zeer nuttig. Voor vakken 

als wiskunde, nask en economie is het vooral belangrijk dat je ontzettend veel traint. 

Maak vooral sommen en wanneer de leerling iets niet weet kan hij of zij in het boek 

kijken. Sommige vakken als Engels, NASK kunnen leerlingen alleen digitaal 

benaderen. Economie kan via het boek en digitaal.  



 

Examenpagina’s (voor leerjaar 4) 

Leerlingen in leerjaar 4 kunnen heel veel vinden op op diverse examenpagina’s als 

www.examenblad.nl of www.examenpagina.nl of www.facet.onl.  

 

Tot slot nog wat praktische tiips 

• Schoolwerk en de telefoon gaan maar moeilijk samen.  

• Het kan in deze tijd helemaal geen kwaad voor leerlingen om een boek te 

lezen. 

• Wees ook reëel. Uiteindelijk kun je niet verwachten dat uw zoon of dochter 

een schooldag nadoet thuis. Dat verwachten wij ook niet. 

• Studieplanners staan online.  

• Check de e-mail regelmatig, docenten sturen regelmatig aanvullende 

informatie over hun vak.  

http://www.examenblad.nl/
http://www.facet.onl/

