INFOFICHE 7a LEREN LEREN

Van

MEGA-spiekbrief naar

mini-spiekbrief.

Spiekbriefjes maken is leuk!
Spieken kan je helpen leren.
Natuurlijk gebruik je ze niet* voor de toets.
(* Spieken is strafbaar en is jezelf bedriegen!)

Neem je cursus welk een bron aan informatie is.
Daarnaast leg je een A4- blad (MEGA-spiekbrief) en schrijf alle belangrijke kernwoorden en hun betekenis op.
Daarna maak je de spiekbrief kleiner; schrijf kleiner en laat dingen weg die je al
weet of niet nodig hebt. Dan kan je nóg een kleiner briefje maken. Zo ga je
door tot je een mini-spiekbriefje hebt. Wat je uiteindelijk niet meer nodig
hebt!!!
Als je de spiekbrieven maakt, onthoud je wat je erop schrijft en heb je ze uiteindelijk niet meer nodig!
Enkele tips voor spiekbriefjes:
- Schrijf

klein

of gebruik een computer.

- Een ezelsbruggetje op een spiekbrief en je vergeet niets meer… 
Ken jij de volgende?
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Vader En Moeder Willen Veel Kinderen.

1. RACE: De geallieerden uit WOII: Rusland, Amerika, Canada en Engeland.

4. Vader en moeder willen veel kinderen: Vitaminen, eiwitten, mineralen, water, vetten, koolhydraten

Een bron aan studiemateriaal!
Als je MO wil studeren heb je heel ander studiemateriaal nodig dan bv. voor het
vak Nederlands. Het materiaal (de bron) verschilt. Bij MO kan dit je muziekschrift
vol notenbalken zijn en je gitaar. Het is dan ook heel logisch dat je je gitaar
neemt en oefent…
Bij Nederlands kan het materiaal uit je werkboek, tekstboek, eigen nota’s, een
extra leesboek bestaan. Voor een ander vak zou je zelfs hand-outs kunnen
krijgen … dit zijn allemaal informatiebronnen.

Het materiaal is dus heel verschillend maar toch noodzakelijk om te herbekijken
als je studeert.
Noteer daarom steeds heel goed in je agenda de onderwerpen en
paginanummers van de te kennen leerstof. (Kijk ook eens terug naar Fiche 1 van
leren leren).

Maar let op:
Al deze bronnen samen kunnen een echte hoop worden als je niet alles netjes
sorteert!

BRON: http://www.ezelsbruggetje.nl

BRON: http://www.ikleerinbeelden.nl/

