INFOFICHE 9 LEREN LEREN
IK TRAIN VOOR GROTE TOETSEN
Geen enkele voetbalmatch wordt gespeeld zonder
voorafgaandelijke training. Geen enkele muzikant speelt een
concert zonder oefening. Om te presteren, moet je op zeer
regelmatige basis blijven oefenen!
Een grote opdracht snij je best in plakjes.
Niemand eet meteen een volledige salami op. In
sneetjes smaakt het echter heerlijk!
Verzamel alles wat je nodig hebt
Hier of daar is misschien een document verloren gegaan… Geen ramp! Check je
agenda, je cursusmateriaal, spreek een klasgenoot aan en vul je cursus aan waar
nodig. Zorg ervoor dat je tijdig al je studiemateriaal klaar hebt.
Heb je alles begrepen?
Wanneer je merkt dat je bepaalde leerstof niet begrijpt, spreek je best
onmiddellijk een klasgenoot of de leraar aan. Vraag zeker om meer uitleg! Neem
al je toetsen en probeer ze nog eens opnieuw op te lossen.
Maak een planning

Het is belangrijk tijdig een planning op te stellen
zodat je het grote pakket leerstof in deeltjes
(salamischijfjes) kan verwerken.
Vergelijk je met een hordeloper, die plaatst de
horden waar hij overheen moet springen één voor
één achter elkaar, en zeker niet allemaal op een
hoopje. Neem voor de planning van een grote
opdracht een groot blad. Daarop komen telkens de einddatum, de opdracht, de
horden en de tussendata voor de horden.
Toets
Opdracht

Datum

Tussenstappen

Leerstof
waarover de
grote toets
zal gaan

10 november
Eerst stukje leerstof uit
de grote toets of
opdracht
11 november
Herhaal leerstof vorige
dag + tweede stukje
leerstof uit de grote toets
of opdracht
Herhaal stukje 1 + 2 en
dan nieuw gedeelte

Welk onderdeel heb ik
gestudeerd/gemaakt?

Af te leggen op
(datum)
Te maken tegen
(datum)
20 november

Welk onderdeel heb ik
gestudeerd/gemaakt?

…

Uur van de toets zelf
- Blijf rustig!
- Lees alle vragen van de toets.
- Analyseer daarna de opdracht en vul het antwoord in.
- Lees tenslotte de volledige test na. Controleer alle vragen en antwoorden.

