
 

  
  2018-2019 

 

 
 
 
 

 

 

RML Handboek       havo/vwo 
Studievaardigheden Brugklas 

voor 
leerlingen 

en hun 
ouders 

 



 1 

Beste montessori brugklasser, 
 
Voor je ligt het “handboek studievaardigheden brugklas” van het Montessori Lyceum Rotterdam. Veel van 
de hierin afgedrukte adviezen en voorschriften om goed te leren, zul je ook behandelen in de mentorles. 
Thuis alles nog eens rustig doorkijken en samen met (één van) je ouders een advies nauwgezet uitvoeren 
kan echter nog veel helpen.  
Geen van de hier gebundelde adviezen en handleidingen is een garantie voor een voldoende voor een 
proefwerk. Voor de meeste vakken geldt toch wel: oefenen, oefenen, oefenen!!! En dat gaat met een aantal 
tips vast makkelijker, succes dus!  
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1.  Inloggen in je schoolmail 
 
Alle leerlingen krijgen van school een eigen schoolmailaccount. Dat kun je uiteraard gebruiken om te 
mailen, bijvoorbeeld als je een docent iets wilt vragen (mailadres docent: afkorting@rml.nl, dus 
bijvoorbeeld: brg@rml.nl). Er is nog veel meer mogelijk in Outlook, zoals bestanden opslaan in de 
Onedrive, presentaties maken met ‘Sway’ etc.  
Van leerlingen wordt verwacht dat ze regelmatig hun mail controleren.    
 
Hoe log je in? 

 Ga naar www.rml.nl 

 Scrol met je muis over tabblad kopje “Portals”, er verschijnt nu twee opties. 

 Klik op “ Leerlingen” 

 
 
 
 
 
 
 

 Scrol naar beneden. 

 Klik op “E-mail” (een linkje in het rood weergegeven). 

 Automatisch opent de website nu een nieuw venster van outlook.  

 
 

 Log in met de volgende gegevens: 

 Leerlingennummer@rml.nl  Dus bijvoorbeeld 1234@rml.nl 

 Wachtwoord: Je eigen wachtwoord die je gebruikt om op de computer van school in te loggen. Deze 
hebben jullie aan het begin van het schooljaar aangemaakt. (Dus niet je magister wachtwoord 
gebruiken!). 

  

 Zodra je hebt ingelogd, verschijnt er automatisch een scherm waar je een tijdzone moet instellen. 
Kies optie “Amsterdam, Berlijn,... 

 Klik verder, je bent nu ingelogd en komt je mailbox tevoorschijn.  

mailto:afkorting@rml.nl
mailto:brg@rml.nl
http://www.rml.nl/
mailto:Leerlingennummer@rml.nl
mailto:1234@rml.nl
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2.  Huiswerk indelen 

 
Het is best lastig om een goede planning te maken voor je huiswerk. Elke week is anders. De ene week 
heb je alleen maar maakwerk, de andere week heb je ineens 4 overhoringen en een werkstuk. Sommige 
weken heb je geen training of het sportseizoen begint juist weer. Een goede reden om eens te kijken naar 
hoe je het werk aanpakt. 
 
DE GOUDEN TIP - MAAKWERK 
Je leert al voor een proefwerk op het moment dat je in de les zit, op het moment dat je je huiswerk maakt of 
op het moment dat je in de kwt zit. Benut deze momenten goed, dat scheelt erg veel tijd tijdens het leren 
voor de overhoring.  
 
Het is maandag. Je hebt vandaag het 4e uur wiskunde gehad. De leraar heeft als huiswerk paragraaf 3 
opgegeven voor de volgende keer, voor woensdag. 
Maak je huiswerk dan diezelfde middag nog. Je hebt je boeken al in je tas, dus daar hoef je niet apart nog 
aan te denken. Als je bezig bent en je blijkt een som niet te snappen, sla deze dan over en ga verder met 
de rest van de stof. De sommen die je niet snapte kan je op dinsdag aan een leraar in de kwt vragen. 
Dinsdagmiddag maak je de rest van het werk af. 
Woensdag kom je de les in met dat je de paragraaf helemaal snapt en kan je gelijk verder met de volgende 
stof op dezelfde wijze. Snap je alsnog een som niet, dan is er tijd om dat te vragen in de les.  
 
DE GOUDEN TIP - LEERWERK 
Verdeel het leerwerk in 3 of 4 stukken van elk 15 tot 30 minuten. Je begint al 4 dagen voor het proefwerk 
met het leren van het eerste stuk. De dag erna neem je het eerste stuk nog even door en leer je stuk 2. Dit 
herhaal je tot en met de dag voor het proefwerk.  
Door 4 keer even te leren onthoud je veel meer dan in één keer twee uur achter elkaar te blokken.  
 
ALGEMENE REGELS 
1. De eerste gouden regel is dat je altijd begint met een vak dat je makkelijk of leuk vindt. Dan kunnen 

je hersens even goed opwarmen. Direct daarna doe dat wat je het moeilijkst vindt; je bent nu 
immers op je scherpst. Zo wissel je makkelijk en moeilijk steeds even af.  

 
2. Verdeel je huiswerk in porties. Zet even op een rijtje wat je voor de volgende dag/keer moet doen en 

verdeel het vervolgens in overzichtelijk behapbare stukken van 15 tot 30 minuten. Maak hiervan 
aparte briefjes die je boven je bureau hangt (anders verdwijnen ze tussen je boeken of vallen ze op 
de grond). Elke keer als je een gedeelte af hebt, mag het bijbehorende briefje de prullenbak in. Het 
geeft een goed gevoel als het stapeltje steeds kleiner wordt! 

 
3. Je hersenen worden lui als er te weinig variatie aangebracht wordt in het huiswerk doen. Wissel 

maak- en leerwerk af en zo nodig ook mondeling en schriftelijk werk. Zo blijft je bovenkamer actief 
en dut je niet in. 

 
4. Doe nooit twee vakken achter elkaar die op elkaar lijken. Dus leer je woordjes voor Frans en Engels 

niet direct na elkaar. Doe daartussen eerst het maakwerk van wiskunde.  
 
5. Je kunt beter niet direct na het eten gaan leren, maar wacht een uurtje. Onze hersenen hebben om 

goed te kunnen presteren veel zuurstof nodig dat via bloed wordt aangevoerd. Na het eten bevindt 
dat bloed zich vooral in de spijsverteringsorganen en is op dat moment bezig met het opnemen van 
voedingsstoffen. Omdat je hersenen dan even ‘in de wacht staan’ voor bloedtoevoer, voel je je ook 
een beetje slaperig. Daarom houden veel mensen een middagdutje, een siësta.   

 
6. Maak je huiswerk op vaste tijden. Richt je kamer zó in dat je er lekker kunt werken (dus geen zooi 

op je bureau of poster die je kunnen afleiden). 
  
7. Pauzes zijn erg belangrijk om goed je huiswerk te kunnen doen. Na elke 30 minuten doe je even 5 
 minuten wat anders; wat rek en strek oefeningen, even naar het toilet, wat te drinken pakken o.i.d. 

Na elk uur (of anderhalf) neem je een wat langere pauze Ga de hond uitlaten, ga naar de 
woonkamer om wat te kletsen met je moeder of je broertje of pak een tijdschrift om te ontspannen.  
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2.   Een les leren doe je zo (HAVLOT) 
 
 
HA 1 Heel Algemeen  
  Besnuffel de tekst in grote lijnen. Bekijk: 
  - de inhoudsopgave, indeling 
  - kopjes van hoofdstuk of paragraaf 
  - de schema’s en overzichten 
  - de illustraties 
 
V 2 Vragen 
  Stel vragen aan jezelf over de tekst voordat je gaat lezen 
  - Waar gaat het over? 
  - Wat weet ik al van dit onderwerp? 

- Wat voor vragen zou de leraar stellen? 
- Waar kan ik het voor gebruiken? 

 
L 3 Lezen 
  Lees de tekst nu nauwkeurig door en let op de details 
  - onderstreep belangrijke woorden of zinnen 
  - trefwoorden in de kantlijn bij een alinea 
  - wat is de kern van de zaak per alinea: in een trefwoord of “kopje” 
  - aantekeningen maken en moeilijke woorden opzoeken 
 
O 4 Overhoren 
  Overhoor nu jezelf om te controleren wat je nu weet/ begrijpt van de tekst. 
  Dit kan op twee manieren. 
  a. Vat de tekst samen 
   - vertel hardop aan jezelf of aan een ander waar de tekst over gaat 
   - maak een uittreksel of samenvatting 
   - maak een schema met trefwoorden uit de tekst 

b. Stel jezelf vragen over de tekst en schrijf deze op. Na een tijdje beantwoord je je 
eigen vragen en kijk je of je de inhoud van de tekst nog weet/begrijpt.  

 
T 5 Totaal 
  Maak je de stof eigen, d.w.z. pas het in in wat je al weet. 
  - Waar kun je deze stof voor gebruiken? 
  - Heb je er al eens eerder over gehoord of van gelezen? 
  - Hoe hangt het samen met wat hieraan voorafging? 
  - Leg de inhoud uit aan bijv. je ouders. 
  - Discussieer erover met wat klasgenoten.  
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3.    Woordjes leren  
 
Woordjes leren is voor  veel kinderen één van de meest frustrerende bezigheden die ze kunnen bedenken. 
Toch moet je het veel doen voor school. Hoe ontwikkel je nu een studie methode waar je niet te knorrig van 
wordt, en waar je toch je woordjes –school –tijd mee door komt met goede cijfers? 
 
Bedenk eerst maar eens dat leren altijd tijd kost. Als je woordjes leert, wil je opeens heel compact 
bijvoorbeeld tien dingen leren. Maar ook dat kost tijd. Dus neem die tijd ook. Er is best veel onderzoek 
gedaan naar het leren van woordjes op verschillende manieren. Maar wat er ook over gezegd wordt: het 
komt er altijd op neer dat je het vooral moet DOEN! 
 
WOORDJES LEREN OP Z`N TIJD. 
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat je de woordjes die aan het begin en het eind van een lijstje 
staan beter onthoudt. Je kunt dus beter korte lijstjes vaak leren (met veel eerste en laatste woordjes) dan 
een hele rij in één keer. Beter 7 dagen in de week 10 minuten, dan 2 keer in de week een half uur. 
 

begin     begin 
        10 min 
       einde 
      begin 
  30 min      10 min 
       einde 
      begin 
        10 min 
   

einde     einde 
 
 
Het kan ook handig zijn om je lijstje steeds van volgorde te veranderen. Maak op zondag maar eens 6 
verschillende lijstjes van dezelfde woordjes die je de rest van de week zult leren. Steeds op een andere 
volgorde. 
 
ACTIEF LEREN LEERT BETER. 
Veel docenten zullen het al wel tegen je gezegd hebben: woordjes leren is schrijven –schrijven –schrijven –
schrijven -schrijven etc. Om te kunnen leren moet je steeds je hersenen prikkelen. Anders vallen ze in 
slaap. Om actief te leren is het vaak handig om actief bezig te zijn met het leren en met je lichaam. Doe iets 
tijdens het leren en beloon je zelf als het goed gaat.  
 
1 LEREN EN SCHRIJVEN, MET EEN LIJSTJE DAT STEEDS KORTER WORDT:  
Schrijf de woordjes die je moet leren op een blaadje, vouw het blaadje in de lengte dubbel. Schrijf op de 
rechterkant de betekenis. Met alleen de Nederlandse woordjes èn een nieuw blaadje, maak je zonder te 
spieken een nieuwe lijst. De woordjes die je goed hebt, hoef je niet meer op te schrijven. Met de woordjes 
die je nog niet wist maak je een nieuwe lijst. Als je ze allemaal goed hebt, begin je ter controle weer een 
keer van voor af aan. 
 
2 LEREN EN LUISTEREN, MET EEN CASSETTE RECORDER (OF I-POD):  
Neem op een bandje de woordjes op die je moet leren: Nederlands, een paar seconde stilte, Frans of 
Engels woordje. Luister naar je opname en spreek in de stilte voor jezelf steeds het woordje. Je hoort 
daarna zelf of je het goed had of niet. 
 
3 WOORDJES LEREN MET EEN KAARTENBAK.  
Maak een kaartenbak waar je een aantal kaartjes achter elkaar in verschillende vakken kunt zetten. Zorg 
voor 5 vakken achter elkaar.  
Maak van A4 blaadjes kaartjes (8 per blaadje) en schrijf daar op de voorkant het woord op dat je moet 
leren en op de achterkant de betekenis.  
Doe eerst eens 20 woordkaartjes in vak 1 van de kaartenbak. Pak een kaartje er uit en bedenk wat op de 
achterkant staat. Lukt je dat, dan gaat het kaartje naar vak 2. Lukt het niet, dan blijft het in vak 1. Ga net 
zolang door tot er geen kaarten meer in vak 1 zitten.  
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Je kunt de kaartjes ook nog eerst een keer omgedraaid in vak 1 zetten. Dan leer je de betekenis ook 
andersom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je een les later weer een rijtje woordjes hebt maak je weer kaartjes en plaatst die in vak 1. Eerst moet 
je nu kijken of je de woordjes in vak 2 nog kent. Pak ze één voor één er uit en bedenk wat op de achterkant 
staat. Weet je dat dan gaat het kaartje naar vak 3, weet je het niet, dan gaat het kaartje terug naar vak 1. 
Daar staan nu oude en nieuwe kaartjes door elkaar heen. Probeer voor de volgende dag, vak 1 weer leeg 
geleerd te hebben. 
 
Zo ga je iedere les door met nieuwe kaartjes in vak 1, en herhaal je steeds de woordjes van de  
voorgaande lessen. Als woordjes eenmaal uit vak 5 mogen, dan weet je ze waarschijnlijk echt. 
 
 
 

 

 

4.  Woordjes stampen met de computer (Teach2000 / wrts.nl / 
beta.wrts.nl / quizlet )   
 
Op de websites www.teach2000.nl of www.wrts.nl kun je oefenen voor alle talen en leertips vinden. Je kunt 
er woordenlijsten invoeren en jezelf daarmee overhoren. Met de extra-instellingen (bij wrts) kun je zelfs de 
uitspraak oefenen. 
Ook zijn er kant-en-klare woordenlijsten op internet te vinden, wat jou weer veel werk kan schelen, omdat 
je ze kunt overnemen. Je moet dan wel eerst zelf een wrts-account hebben aangemaakt.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.wrts.nl/
http://www.teach2000.nl/


5. Leren uit een boekje 
 
Soms gaat een proefwerk over een hoofdstuk waar je in de les veel over gesproken hebt, maar dat in het 
boek op een andere manier staat uit gelegd. Hoe leer je nu zo`n proefwerk? Denk maar aan aardrijkskunde 
en techniek of biologie of geschiedenis. De leraar kletst de oren van je kop en stelt opeens vragen over 
woorden, begrippen, data, die je helemaal niet gehoord of zo begrepen had.  
 
Eerst drie algemene opmerkingen, handig om te weten: 

- Een proefwerk gaat altijd over stof die je gehad hebt. Òf in het boek, òf in de les. Ga bij het 
voorbereiden van een proefwerk dus goed na wat er in het boek staat èn wat er in de les besproken 
is. Schrijf al die zaken op in de vorm van een lijstje.  

- Een S.O. is meestal gericht op een klein stukje, meestal meer gericht op uit je hoofd leren en 
meestal goed geoefend in de les. Een proefwerk gaat  vaak over het geheel, over verbanden tussen 
verschillende onderwerpen en over inzicht dat je hebt verkregen. Een proefwerk vraagt dus meer 
aandacht van jou zelf en meer overzicht. En een proefwerk leer je dus ook niet makkelijk op de dag 
ervoor nog even. 

- Vrijwel iedereen leert beter en makkelijker als hij lezen en schrijven combineert! 
 
Vind je het moeilijk om proefwerken voor “praat”vakken te leren? Dan is het misschien handig om de 
komende periode aan het eind van de les steeds in 5 zinnen in je schrift op te schrijven waar de les over 
ging. Kijk dan thuis of je de vijf zinnen in je schrift kunt terug vinden in je boeken. Kun je er helemaal niets 
mee, vraag dan in de volgende les aan je docent hoe je de besproken stof moet zien als je kijkt in het boek. 
“waar vind ik dat terug, meneer?”. 
 
Studeer- structureer tips: 

- Blader de hele stof een keer door, zonder er diep over na te denken. Bekijk hiervoor alle boeken die 
nodig zijn èn je eigen schrift. Schrijf daarna voor jezelf in een paar woorden (kopjes) op waar 
het hoofdstuk over gaat. 

- Bekijk alle plaatjes en tabellen en grafieken nauwkeurig. Waarom staan ze op die bladzijde? 
Hebben ze iets met de stof te maken? Worden ze in de tekst toegelicht? Schrijf over ieder plaatje 
of grafiek die volgens jou belangrijk is 1 zin op. 

- Lees de hele tekst nauwkeurig achter elkaar door. Schrijf alleen de gekke woorden op. Daarmee 
bedoel ik woorden die nieuw zijn/ jij zelf niet veel gebruikt/ echt met het onderwerp te maken 
hebben. Als je de hele tekst gelezen hebt schrijf je achter de woorden die je verzameld hebt 
(zonder in je boeken te kijken) wat ze betekenen en waarom ze belangrijk zijn. 

- Maak van iedere paragraaf een samenvatting. Schrijf van iedere paragraaf in ongeveer 5 zinnen 
op wat het belangrijkste is. De lengte van het stukje hangt natuurlijk erg af van het onderwerp 
maar een schriftelijke samenvatting moet eigenlijk niet meer dan 2 kantjes beslaan. 

- Maak van de punten 3 en 4 een goed lopend verhaal waar alles in staat dat je moet weten. Kijk 
ook in je schrift of er nog andere woorden of opmerkingen bij moeten.  

- Laat je overhoren aan de hand van je eigen samenvatting! 

- Vergelijk jouw samenvatting met die van een klasgenoot. Je hoeft het niet opnieuw op te schrijven, 
maar door er over te praten met een ander, ben je nog een keer met stof bezig. 

 
Het lijkt of dit uren in beslag neemt, maar je zult zien dat dit meevalt, als je het actief gaat doen. En de 
samenvatting is meermalen bruikbaar!  
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6.   Een samenvatting maken 
 
Op school moet je veel lezen. Meestal is het niet zomaar lezen, maar is het ook nog de bedoeling dat je 
iets van de teksten onthoudt. Maar hoe haal je nu de belangrijke dingen uit zo`n gezellige lap tekst. Voor 
sommige kinderen geen probleem, anderen vinden het toch wel lastig. Je hebt de tekst toch gelezen? Wat 
kan je nu nog meer doen?  
Volg eens het 5-stappen plan voor leesteksten. 
 
Stap 1: Globaal lezen;  
Voor dat je begint, blader je eens door de tekst/ het hoofdstuk/ het boek heen. Lees het voorwoord en de 
inleiding, daar staat vaak al beknopt de inhoud van de tekst. Bekijk ook eens de inhoudsopgave (als die er 
is), hieruit kun je opmaken welke onderwerpen allemaal behandeld worden. Kijk naar de plaatjes, de 
teksten die daarbij staan, tabellen of andere dingen in de kantlijn. Soms staat in de titel al de kern van de 
tekst! 
 
Stap 2: vragen stellen; 
Nu moet je je afvragen; wat weet ik zelf eigenlijk al over dit onderwerp? Wat zou ik er nog meer over willen 
weten? Ben ik toen ik het globaal doorlas al moeilijke woorden of onbekende begrippen tegen gekomen? 
Schrijf die vast op. 
 
Stap 3; grondig lezen; 
Stap 1 en 2 zijn voorbereiding voor het eigenlijke lezen. Wanneer je de tekst nu grondig leest probeer je 
antwoorden te vinden op vragen die je van te voren hebt gesteld. Mocht je woorden of begrippen tegen 
komen die je niet kent, dan moet je ze direct op zoeken en voor jezelf op schrijven. Let ook op waar de 
schrijver zelf aandacht legt. Zijn er onderdelen ingekaderd? Of schuin gedrukt? Doe dit rustig aan, hoeveel 
tijd het je kost hangt af van de lengte van de tekst. 
 
Stap 4; hoofdzaken samenvatten; 
Schrijf de hoofdzaken van de tekst op een briefje. Je kunt dit ook zo af en toe tussen door doen als je bezig 
bent met stap 3. Probeer steeds de inhoud van een kort stukje samen te vatten in je eigen woorden. 
 
Stap 5; als één geheel nogmaals doornemen; 
Op je briefje staan nu allemaal losse dingen. Probeer daar voor jezelf één logisch geheel van te maken. 
Wat was volgens de titel of de inleiding ook al weer de bedoeling van de tekst. Waar ligt de nadruk. Bekijk 
met de hele tekst nogmaals of je alle vragen van stap 2 nu kunt beantwoorden. Kun je je nu voorstellen  
 
Of je maakt een leerposter.  
 
Sommige mensen kunnen honderd keer iets lezen en het nog niet onthouden. Dat betekent niet dat je dom 
bent, maar dat je moeilijk van tekst iets kunt onthouden. Hoe zorg je dan dat je zo`n tekst of rijtje of lastige 
stof onthoudt? Maak een leerposter: 
 
Een leerposter is een stuk papier, klad papier, stuk behang of een memoblaadje. Daar schrijf je met dikke 
stift je woordjes, formules, jaartallen of een stukje belangrijke samenvatting op. Maak er voor de 
duidelijkheid tekeningen bij die iets toevoegen aan de leerstof. Of laat die rot formule door je grote idool 
zeggen. 
 
Je hangt de leerposter boven je bed of op het toilet, op de spiegel in de badkamer, op je fietsbel op je fiets, 
of te wel: op een plek waar je vaak komt. Telkens als je er langskomt kijk je even naar het rijtje, de tekst, de 
formule. Je herhaalt hem steeds weer in je hoofd. Na een tijdje hoef je maar aan je fietsbel te denken of de 
formule komt weer boven drijven. 
 

 



7.  Een werkstuk maken. 
 

Eigenlijk moet je best vaak een werkstuk of een verslag maken. En ik wil je 
niet bang maken, maar dat wordt alleen maar meer in de 2e klas en later in 
de bovenbouw ook. Door het maken van werkstukken kun je namelijk 
zelfstandig van je klasgenoten (of samen met één of twee) je in een ander 
onderwerp verdiepen. Dat maakt dat je er meer zelf mee bezig gaat, anders 
zit je altijd maar te luisteren of te lezen. We vinden het dus een goede 
manier om te leren leren, informatie verzamelen, samenvattingen maken, 
presenteren. En daarom moeten jullie dat zo vaak doen.  
Maar het is eigenlijk best moeilijk, een werkstuk maken!  
Aan je docent, je mentor, je leerlingmentor kun je advies vragen over de 
juiste aanpak bij het maken van een werkstuk, maar ook in de mediatheek 
kun je terecht voor tips. 
 
STANDAARD REGELS VOOR EEN WERKSTUK 
Een werkstuk gaat altijd om de inhoud. 
Je hebt informatie opgezocht en verzameld. Daarna heb je over die 
informatie nagedacht en er een samenvatting of een originele conclusie uit 
gehaald.  

 
Het moet in een werkstuk dus altijd in eerste instantie ergens over gaan! 
De presentatie van een werkstuk is zeker van belang.  
Als jij een boek leest en dat boek ziet er niet uit, dan lees je het ook niet snel uit. Soms begrijp je dan zelfs 
niet wat er bedoeld wordt. Terwijl je het pakte om de inhoud. Om te zorgen dat de lezer het wil en kan 
lezen moet het werkstuk er wel overzichtelijk en netjes uit zien. 
 
HOE MAAK JE EEN WERKSTUK? 
Voorbereiding: 

- bepaal je onderwerp (wat wil je eigenlijk weten? Op welke vraag zoek jij een antwoord?) 

- verzamel informatie over het onderwerp 

- verzamel plaatjes bij het onderwerp 

- bedenk wat je conclusie of samenvatting van het verslag zal worden (Wat is het antwoord op de 
vraag die ik mezelf gesteld heb?) 

 
Aan de slag: 

- leg alle informatie op een logische volgorde (dit hoeft niet letterlijk alle tekst te zijn, je kunt ook 
stukken tekst een nummer geven en die nummers in een volgorde zetten) 

- verdeel de informatie in 2 of 3 hoofdstukjes 

- zet de informatie in je eigen woorden op papier in de drie hoofdstukken. Als een onderwerp te lang 
wordt, maak er dan kleinere paragrafen van. 

- leg de plaatjes bij de hoofdstukken, verzamel er eventueel nog meer 

- bedenk bij ieder hoofdstuk een koptekst (1 woord of zinnetje) 

- schrijf in 5 zinnen op waarom je dit onderwerp gekozen hebt en waar je nieuwsgierig naar was toen 
je met het werkstuk begon (denk er om, het gaat om de inhoud) 

- schrijf in 5 zinnen op wat je geleerd hebt van het maken van het werkstuk, wat je conclusie is, 
waarom je werkstuk goed is geworden (denk er om, het gaat om de inhoud) 

 
 
Samenstellen:  
Op de volgende bladzijde zie je een standaard indeling voor een werkstuk. Je kunt het natuurlijk op veel 
verschillende manieren doen. Bekijk maar eens hoeveel zaken voor jou eigenlijk logisch zijn. 
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Algemene opmerkingen: 
 

- Leraren weten ook dat een groot lettertype meer ruimte in neemt op een bladzijde. Kies dus een 
gewone letter en een gewone grootte.  

 

- Opfleuren van je werkstuk met leuke kleuren, leuke lettertypes, leuke plaatjes is heel goed. Maar 
vergeet niet dat het OM DE INHOUD GAAT! Het kan ook gaan irriteren. 

 

- Iedereen zoekt informatie op internet of in de bibliotheek. Daar is niets mis mee. Het maken van 
een werkstuk moet wel altijd voor jou iets op leveren. Schrijf dus alles op in je EIGEN WOORDEN. 

 

- Lees je werkstuk voor je het inlevert nog even door. Je maakt makkelijk kleine schrijffoutjes of 
onlogische zinnen omdat je zo geconcentreerd aan het werk bent. Door het over te lezen (of te 
vragen of iemand anders er even naar wil kijken) haal je die er makkelijk uit.  

 

- Er zijn nog wel 100 tips, maar als je tijd en aandacht aan je werkstuk besteed wordt het 
meestal een mooi resultaat. Je leert dit ook door het vaker te doen en te kijken naar de 
werkstukken van anderen en het commentaar dat je krijgt! 

 
 
  

Voorblad 
 

 

Bevat: 

 Leuk plaatje  

 Titel 

 Volledige naam 

 Klas 

 

Inhoudsopgave 

 

 

Bevat: 

 Hoofdstuk 

indeling 

 Pagina nummers 

 Verder niets! 

Inleiding 
 

Bevat: 

 Toelichting over de 

keuze van het 

onderwerp. Wat kan 

de lezer in het 

verslag 

verwachten??? 

 

Bronnen lijst 
 

Bevat: 

 Als je veel 

gebruik hebt 

gemaakt van 

boeken of 

internet is het 

netjes die titels 

op een rijtje te 

zetten. 

 

Hst 1, 2, 3 
 

Bevat: 

 Draal niet te lang 

over de inhoud.  

 Voeg plaatjes toe 

als dat zin heeft.  

 Maak kleine 

kopjes om meer 

duidelijk te maken 

Conclusie 
 

Bevat: 

 Korte herhaling 

van wat je 

besproken hebt. 

Max. 1 zin per 

stukje. 

 Afsluitende 

tekst. Waarom 

had het zin dit 

verslag te 

maken? Wat heb 

je er zelf van 

geleerd? 
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8.          Proefwerk Voorspelling 
Als je een proefwerk moet voor bereiden 

1. gegevens Naam Datum PW 

Vak Verwacht cijfer 

2. begin situatie Heb je het proefwerk goed in je agenda 
geschreven? 

 

Heb je altijd je werk voor dit vak goed gemaakt?  

Weet je wat je moet leren?  

Weet je hoe je dat moet leren?  

Hoeveel tijd heb je nodig voor het leren (in uren)  

Welk cijfer kun je halen denk je?  

3. inzicht Vind je de stof van dit proefwerk moeilijk?  

Heb je de lessen begrepen/ opdrachten kunnen 
maken? 

 

Weet je hoe je voor dit onderwerp meer kunt 
oefenen? 

 

Kun/ moet je nog gebruik maken van een KWT  

4. en nu……. 
voorbereiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als je over de toetsstof nadenkt, waar gaat het proefwerk dan 
over: 
 
 
 
 

Hoe omschrijf je de leertaak: stampen/ samenvatten/ oefenen/ 
inzicht 
 

Wat is je eigen plan voor het leren van dit proefwerk? Denk aan 
tijdsbesteding/ manier van studeren/ testen of je het kent. 
 
 
 
 
 

Bedenk minstens twee reële vragen die de docent zou kunnen 
stellen in het proefwerk: 
1. 
 
 
 
2.  
 
 
 
3.  
 
 
 

Vraag één van je klas genoten bovenstaande plan te bekijken. En 
bespreek de oefen vragen. 
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9.           Proefwerk Reflectie 
Als je een proefwerk gemaakt hebt 

1. gegevens Naam Datum pw 

Vak Uur pw 

 Cijfer pw 
 

2. ervaring Had je het proefwerk goed in je agenda 
geschreven? 

 

Heb je altijd je werk voor dit vak goed gemaakt?  

Wist je wat je moest leren?  

Wist je hoe je dat moest leren?  

Was je op tijd begonnen met leren?  

Welk cijfer had je zelf gedacht toen je het geleerd 
had? 

 

3. feiten Vond je dat het pw ging over de stof die je moest 
leren? 

 

Vond je het proefwerk moeilijk?  

Welk cijfer had je zelf gedacht toe je het gemaakt 
had? 

 

4. en nu……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar maakte je de meeste fouten mee? 
 
 
 
 
 
 

Begreep je die stof wel toen je het leerde? 
 
 
 

Moet je iets veranderen aan je werkhouding? 
 
 
 
 
 

Kun je de stof op een andere manier leren? 
 
 
 
 
 
 

Waarbij kan je docent je helpen? 
 
 
 
 

5. Afspraak: KWT/ advies docent 
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PER VAK 

 

1.  Nederlands  Nieuw Nederlands .................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.  Engels   New Interface (2nd edition) ........................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.      Frans .......................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.      Wiskunde ................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

5.      Aardrijkskunde ........................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

6.      Beeldende Vorming .................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

7.      Leren voor Techniek ................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

8.  Klassieke Talen ........................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

9.  Aan de slag met het geschiedenisboek ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

10.    Biologie ...................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

11.    Muziek ....................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

12.    TOETS TIPBOEK per vak van RML Bruggers ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 



 15 

1.  Nederlands  Nieuw Nederlands 
 

Wat moet je doen om een proefwerk over een hoofdstuk uit 
Nieuw Nederlands goed te leren? 

Dat is best ingewikkeld, want Nederlands is een doe-vak. Voor 
veel opdrachten geldt dat je er al doende van leert. Rustig de tijd 
nemen om de opdrachten goed te lezen, netjes werken om ze 
goed uit te voeren en zorgen dat je schrift overzichtelijk blijft, is 
echt al meer dan het halve werk. Ook het nakijken van het 
gemaakte werk moet je zorgvuldig doen; Juist van je fouten leer 
je! 

Een hoofdstuktoets voor Nederlands omvat verschillende onderdelen: bij alle onderdelen in het 
boek Nieuw Nederlands vind je groene teksten waar de uitleg wordt gegeven, de theorie.  Deze 
teksten zijn belangrijk.  Je hoeft ze meestal niet uit je hoofd te leren, maar je moet begrijpen waar 
het om draait en ook goed naar de opdrachten kijken die na de theorie volgen. Handig is de 
inhoudsopgave die voorin het boek staat afgedrukt in de vorm van een tabel: daar kun je snel 
terugvinden waar een bepaald onderdeel wordt behandeld. Bovendien vind je aan het eind van 
ieder hoofdstuk een lijst met ik kan/weet nu. 

 

We kijken even naar een paar verschillende onderdelen van elk hoofdstuk. 

Het onderdeel Lezen is vooral praktisch en dus op oefenen gericht. Veel lezen helpt, het maakt 
niet uit wat: boeken, tijdschriften, artikelen op internet. Een aanrader is 7Days, dat is een krant 
voor jongeren. Deze krant komt één keer per week uit. Je leesvaardigheid en woordenschat 
worden vanzelf groter als je het veel doet.  

Woordenschat en Spelling moet je vaak wel echt leren; woordbetekenis, spreekwoorden en 
uitdrukkingen moet je gewoon kennen. Bovendien moet je de geleerde woorden ook correct 
kunnen gebruiken. Dat geldt ook voor de woordjes van het woorddictee bij spelling. De 
werkwoordspelling is een struikelblok en daarom zullen we dat uitgebreid oefenen, maar je moet 
de regels die voor de spelling gelden, wel kennen. 

Het onderdeel Grammatica zullen we niet in de hoofdstukken behandelen maar apart. Je krijgt 
daar ook aparte toetsen over. Grammatica lijkt een beetje op wiskunde. Ook hier geldt dat je de 
regels moet kennen en goed leren toepassen door veel te oefenen. 

En dan nog dit:  
Zorg dat je bij al het schriftelijk werk zo min mogelijk spelfouten maakt en netjes werkt. Dit gaat 
natuurlijk op voor alle vakken, maar bij Nederlands in het bijzonder. Bij open vragen herhaal je de 
vraag in je antwoord. Een antwoord begint nooit met omdat of dat.  

 

  

De sectie Nederlands 



2.  Engels   New Interface (3rd edition) 

 
Hoe bereid je je het best voor op een S.O. van New Interface? 

 
1. Lees de stukjes tekst vóór in het coursebook nog eens door. 
 

2. Ga naar achterin het Coursebook en Leer Vocabulary en Phrases 
   Voor Unit 2 is dat: blz. 99 en 100. 
 
  Leer beide kanten op (Engels - Nederlands én Nederlands - Engels)! 
  Let daarbij ook op de spelling van het Engels en oefen door de Engelse woorden uit te 
  schrijven. 
 

3. Leer uit je Workbook de oefeningen die betrekking hebben op Vocabulary en Phrases. 
 Van Unit 2 zijn dat: oef. 5, 6, 12, 15, 23, 24 , 29, 33 en van de Self Test A en B. 
 

4. Binnenkort krijg je van je docent te horen hoe je bij het digitale lesmateriaal kan komen. 

 
 Hoe bereid je je het best voor op een Proefwerk van New Interface? 

 
1. Leer opnieuw de stof van het S.O.(zie hier boven). 
 
2. Bestudeer de Grammar heel goed. Doorlezen alleen is niet voldoende! 
 Je vindt de Help Desk in je Coursebook, telkens achter Vocabulary en Phrases 
 
3. Leer uit het Workbook die oefeningen die betrekking hebben op de Grammar. Dat zijn de 

oefeningen met de paarsee blokjes erboven.  
Van Unit 2 zijn dat: 7, 8, 13, 14, 30, 31, 32.  

 
4. Leer de Self Test (A t/m D).  

 

5. Binnenkort krijg je van je docent te horen hoe je bij het digitale lesmateriaal kan komen. 

 

Wat zijn Self test, Catch up en Get ahead in je Workbook? 
 
Self test 

 In elke Unit vind je in je Workbook de Self test. Nadat je die gemaakt hebt en nagekeken, bepaal 
je aan de hand van ‘Check How You Did’ hoe je verder gaat met Catch Up en/of Get Ahead. 
 
Catch up 
Als je de Self test minder goed hebt gemaakt, is het verstandig om nog wat te herhalen ter 
voorbereiding van je proefwerk. Dat doe je bij Catch up.  
 
Get ahead 
Als je Self test goed hebt gemaakt, is het beter om verder te gaan met Get ahead. 
Daar vind je wat moeilijkere stof.  
 
 
 
 

 

De KWT is trouwens ook uitstekend geschikt om de Self test, Catch up, Get ahead te doen. 
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M projects 

Intro 
At the RML first formers have 4 English lessons each week. In three of these lessons you will work 
from your books, New Interface, but each fourth lesson (the M hour) will be spent on the so-called 
M projects. There will be one M project in each of the three school terms (periods). 
 

 
 
What do you learn from the M projects? 
In each M project you will be practising your ‘skills’ in: 
 

1 Reading  2    Writing          3    Speaking          4    Listening  
 

 
 
 
 
Why are these projects called M? 
There are two reasons: 
 

1 British motorways have numbers: M1, M2, etc. In each M project you will ‘drive’ 
along one of these motorways. Each of the exercises will take you from one part of 
this motorway to the next. 
 

2 In each of your M projects you must decide for yourself the order in which you to 
want to do your exercises, as long as you complete the motorway and have 
reached your destination before the deadline. The letter M here, of course, stands 
for Montessori. 
By the way, ‘KWT’ is also a good time to make some miles along the motorway! 

 

 
 
What do you do after you have finished? 
 

After completing a stretch of the motorway (= an exercise) you go to your teacher. Your teacher 
will check this exercise and if you have been successful, you may put √ (“a tick”) in the pupil’s 
checklist square that belongs to it. You find this checklist on the last page of your M project. 
    



3.  Frans   
 

FRANS IN DE BRUGKLAS 
 
Benodigdheden 
Je krijgt op school een werkboek 
tijdens een van de lessen. Dat 
neem je mee naar huis om thuis 
uit te werken en mee naar de les. 
Neem zelf altijd een pen, 
potlood, gum en agenda mee 
naar de klas. 
 
Inhoud van de lessen 
In de klas kunnen er leerlingen zijn met geen, weinig en in sommige gevallen veel kennis van de 
Franse taal. Maar of je nu niets, weinig of veel van Frans weet, je zult merken dat je in korte tijd 
heel veel gaat leren dit jaar. Je gaat je woordenkennis uitbreiden en er zal veel aandacht worden 
besteed aan correct spreken, luisteren, lezen en schrijven. Aan het eind van dit jaar verwachten 
we dat je Frans kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan in de verleden, tegenwoordige en 
toekomende tijd. 
 
Regels voor in de klas 
Je moet vooral één regel onthouden: Spreek alleen maar Frans! 
En de tweede regel is: doe je best en doe mee. Het geeft niet als je het allemaal niet meteen 
begrijpt en/of goed doet, als je maar serieus mee doet. 
 
Online materiaal 
Je krijgt de beschikking over online materiaal, te vinden via www.aimlanguagelearning.com (en 
dan inloggen met je voornaam-achternaam en als wachtwoord: B4frans / B5frans / … , zoals 
beschreven staat voorin je boek) at je kunt vinden via Magister (digitale leermiddelen), zoals ook 
bij andere vakken.  
 
Je kunt op deze site o.a. het toneelstuk bekijken dat we later gaan instuderen, de raps oefenen 
om de grammaticaregels te leren en vooral ook de gebaren bekijken en de woorden beluisteren 
die we tijdens de lessen leren. Er zijn verschillende manieren om dat te doen: 

 kijken en naspreken, met het geluid en de ondertiteling aan; 

 het geluid uitzetten, kijken naar de gebaren en de woorden die worden uitgebeeld hardop 
uitspreken; 

 luisteren en meegebaren. 
Als je sommige woorden niet begrijpt, kijk dan in de woordenlijst in je werkboek. Door het in 
context te zien (met een zin erbij), begrijp je het vast wel! En als je twijfelt, zoek het dan op in de 
woordenlijst F-N die je vindt in de ELO (bronnen / gedeelde bronnen / Salut mon ami). 
 
Pas als je de uitspraak van de woorden kent en de gebaren weet en de betekenis begrijpt (uit het 
gebaar of uit de zin die in je boek staat), ga je kijken naar hoe het geschreven wordt. Lees een 
paar keer mee uit je boek terwijl je de gebaren beluistert en oefen uiteindelijk met de spelling. 
 
Huiswerk 
Het huiswerk is te vinden in de Agenda in Magister. In het begin van het jaar zal het huiswerk 
vooral bestaan uit het bekijken van de gebaren, later in het jaar gaan we ook opdrachten maken 
en de woorden ook schrijven. 
 
 

http://www.aimlanguagelearning.com/
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Beoordeling 
Je zult worden beoordeeld op inzet en resultaten. Hieronder kun je zien wat daarmee bedoeld 
wordt: 
 

Inzet Resultaten 

 Frans spreken in de klas 
 actief meedoen (gebaren, 

spreken, enz.) 
 bijhouden van huiswerk en het 

corrigeren daarvan 
 verzorging van je boek 

 kennis van de Franse woorden 
 kennis van de Franse grammatica 
 lees-, schrijf-, spreek- en 

luistervaardigheid in het Frans 
 zelfstandig (nieuwe) zinnen 

kunnen maken in het Frans 

Alle docenten die lesgeven in de brugklas vullen over alle leerlingen in Magister de studiehouding  
in op de leerlingbegeleidingskaart. Hier geven ze aan hoe je meedoet in de les, of je je huiswerk 
maakt etc. Dit krijg je mee als een aanvulling op je rapport. Je zult begrijpen dat de onderdelen in 
de bovenstaande tabel worden verwerkt in de studiehouding voor het vak Frans. Doe je goed mee 
in de les en doe je je huiswerk goed, dan levert dat dus ook een goede score op voor de 
studiehouding voor het vak Frans. 
 
Toetsen 
Een SO of een proefwerk zal gaan over een aantal woordjesparagrafen (Sections), soms 
aangevuld met grammatica-opdrachten (over werkwoorden bijvoorbeeld). Een SO of proefwerk 
lijkt heel erg op de opdrachten die we in de les doen: Je krijgt zinnetjes te lezen of plaatjes te zien 
en kiest daar dan het bijbehorende woord bij uit een aantal woorden die genoemd worden. Er kan 
ook aan je gevraagd worden sommige woorden hardop voor te lezen, om je uitspraak te 
controleren. Of de docent leest woorden of zinnen voor en dan moet jij het juiste plaatje / antwoord 
kiezen. Ook grammatica-opdrachten in de toets lijken op de opdrachten in je boek. Bekijk bij het 
voorbereiden van een toets de opdrachten die we in de les gemaakt en nagekeken hebben 
dus heel goed!!! 
Later komen er ook andere onderdelen bij in de toets, bijvoorbeeld dat je het tegenovergestelde 
(contraire) van een woord moet noemen, woorden in de juiste volgorde moet zetten (zodat het een 
zin wordt) of vragen (over het verhaal ‘salut mon ami!’) moet beantwoorden. Ook dat zijn dingen 
die in de lessen en in de opdrachten van het werkboek worden geoefend. 
In dit eerste jaar krijg je in ieder geval (een of meerdere) beoordelingen voor Frans op de 
volgende onderdelen: 
 

- kennis van woorden (en later ook grammatica): in de vorm van een SO of een PW 

- spreekvaardigheid tijdens de lessen 

- mondelinge toets over woordkennis en het toneelstuk (salut mon ami)  

- uitvoering van het toneelstuk met een groepje (salut mon ami) 

- schrijfvaardigheid: kun jij het verhaal (salut mon ami) in eigen woorden navertellen? 

Toetsen worden in de klas besproken of je krijgt een antwoordenblad om 
zelfstandig te kijken wat de goede antwoorden zijn. Gemaakte toetsen 
bewaar je in je snelhechter die op school blijft, zodat je voor een volgende 
toets kunt zien wat je anders zou moeten / kunnen doen. Het is dan ook 
handig om bij het bespreken van de toets de goede antwoorden erachter te 
schrijven (met een andere kleur pen!) of een tip voor jezelf voor de 
volgende keer (bijv: ook goed oefenen met schrijven / le en la goed leren) 

 
De sectie Frans 
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4.  Wiskunde 
 

  
Elk vak is anders en overal moet je iets anders doen. Maar wat 
moet je doen om een overhoring voor wiskunde goed voor te 
bereiden? 
  
Wiskunde is een doe-vak. Dit betekent dat je dus veel moet doen. Zonder werken, zonder 
oefenen, zonder daadwerkelijk je schrift te gebruiken, kom je er niet. Enkel lezen en denken dat je 
de som begrijpt, geeft uiteindelijk geen resultaat.  
  
Voor elk vak geldt eigenlijk dat het leren al begint tijdens de les. Als de leraar iets uitlegt voor de 
klas, sommen voordoet op het bord, gezamenlijk een opdracht nakijkt, moet je bij de les zijn want 
anders moet je alles zelf ontdekken wanneer je gaat leren voor het proefwerk en dat gaat niet 
lukken. 
Het leren gaat verder bij het maken van je huiswerk. Hierover wijden we niet verder uit, iedereen 
snapt hoe belangrijk huiswerk maken is.  
  
Het maken van sommen, ook als ze erg op elkaar lijken en je al begrijpt hoe het werkt, is van 
groot belang voor het ontwikkelen van snelheid. Die snelheid heb je nodig bij het maken van een 
toets. Dat is niet iets wat je de avond van te voren nog kunt ontwikkelen, het is natuurlijk een 
langduriger proces. Om te voorkomen dat je in tijdnood raakt en daardoor een slecht cijfer haalt 
voor een wiskundetoets is het echt noodzaak dat je de sommen in je boek maakt en extra oefent.  
 
DE SAMENVATTING VAN HET BOEK 
De samenvatting in het boek is écht een samenvatting. Als je gaat leren voor het proefwerk, kijk 
dan ook naar de gele blokken in je boek want daar staat veel meer in.  
Je kunt naar aanleiding van de blokken het best een eigen samenvatting schrijven. Daarna 
vergelijk je die met de samenvatting in het boek en voeg je eventueel nog iets toe aan je eigen 
samenvatting.   
  
 
OEFENEN VOOR HET PROEFWERK  
Er staat expres geen ‘leren voor het proefwerk”. Voor wiskunde kun je namelijk moeilijk leren. Wél 
kun je oefenen om jezelf voor te bereiden op het proefwerk. 
 
Er zijn altijd opdrachten die je tijdens het maken van het hoofdstuk moeilijk vond. Die opdrachten 
kun je best nog eens maken. Controleer daarna met je antwoorden in je schrift of je de opgave 
goed hebt gemaakt.   
 
Maak de diagnostische toets aan het eind van het hoofdstuk. In de paragraaf ‘Herhaling’ staan 
opgaven die lijken op de opgaven die je op het proefwerk kunt verwachten. Om nog meer te 
oefenen kun je deze dus ook maken. 
 
Succes met voorbereiden! 
  
  

De sectie wiskunde 
              

 



5.         Aardrijkskunde 
 

Bij aardrijkskunde krijg je een: 

 Lesboek 

 Basisboek  

 Werkboek (hierin wordt alleen geschreven met toestemming van de docent) 
 
Daarnaast is het handig als je thuis de beschikking hebt over de Grote Bosatlas. 
 
De eerste lessen gebruiken we alleen het lesboek en het werkboek. Daarnaast heb je ook een 
schrift nodig wanneer er in de werkboeken niet geschreven mag worden. 
 
De methode leent zich goed voor het zelfstandig werken.  
Elk hoofdstuk begint met een algemene inleiding over wat er behandeld gaat worden. Elk 
hoofdstuk is opgebouwd uit 6 paragrafen. 
In de paragraaf staan de hoofdpunten aangegeven met een rood driehoekje en de bijzaken met 
respectievelijk een rood rondje, vierkantje. In de les wordt hier uitgebreid op ingegaan en waar 
nodig worden er aantekeningen gegeven.  
 
In het werkboek komen bij het maken van de uittreksels de driehoekjes en rondjes terug. 
De volgorde van de symbolen in het lesboek correspondeert met die in het werkblok.  
 
Meestal wordt er na het afronden van 2 a 3 paragrafen een schriftelijke overhoring gegeven en het 
hoofdstuk afgesloten met een proefwerk. 
 
De toetsen kunnen als volgt worden voorbereid: 

- Aan het eind van elke paragraaf staat een kolom ‘Kennen en kunnen’.  

- Er wordt in het werkboek topografie behandeld. De docent geeft aan of deze ook geleerd 
moet worden. 

- Bestudeer de aangegeven tekst in het lesboek. De leerling kan ook zelf vragen maken over 
de lesstof. Op deze manier is hij/zij intensief met de stof bezig. 

- De basisboeknummers, die onder het kopje ‘Kennen en kunnen’ staan aangegeven, 
behoren eveneens bij de stof die getoetst wordt. Ook hierbij geldt dat de leerlingen zelf 
vragen kunnen maken. 

 
Het is zeer raadzaam om ruim voordat de toets plaatsvindt gebruik te maken van de KWT. Hier 
kun terecht met al je vragen, je kunt je zelfgemaakte uittreksels laten zien en voor uitleg van de 
lesstof. 
 
Algemeen kunnen we bij het bestuderen van de aardrijkskunde de volgende vragen stellen: 

 Wat? 

 Waar? 

 Waarom daar? 
 
Voorbeeld, zie paragraaf 1 van het lesboek (pagina 8): 
Wat is een natuurlandschap? 
Waar komen natuurlandschappen voor? 
Waarom komen juist daar deze landschappen voor? 
 
 

 
 

De sectie aardrijkskunde 
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6.  Beeldende Vorming 
 

 

Leren voor een toets Beeldende Vorming: 

Stappenplan: 

1. Bekijk de plaatjes van de begrippenlijst en de bijbehorende beschrijving. Probeer of je elk 

woord (begrip) in je eigen woorden kunt omschrijven. Leer de begrippen uit je hoofd. 

2. Lees de opgegeven tekst van uitgedeelde stencils aandachtig en bekijk steeds de 

afbeeldingen waarover geschreven wordt. 

 

3. Na het lezen van de tekst, bekijk je nogmaals elke afbeelding. Ga bij elke afbeelding na wat 

je erover weet te zeggen. 

 

4. De beeldende begrippen die je hebt toegepast in je tekeningen tijdens de les moet je 

kunnen toepassen in een toets. Bekijk daarom de werkstukken die je in de les hebt 

gemaakt nog eens: welke begrippen heb je toegepast en hoe? 

 
 
 

De sectie Beeldende Vorming 
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7.       Techniek 
  
Het proefwerk gaat over de gehele theorie dat in die 
periode behandeld is. Lees de gehele werkwijzer 
aandachtig door en lees ook de verwijzingen naar het 
boek.  
  
a) Bekijk de hele werkwijzer vanaf de planning.  
Lees vooral de stukjes tussentekst door, deze 
geven een aanwijzing over op welke manier je de 
onderwerpen moet opvatten. 
Leer alle verwijzingen naar het boek. (punt b) 
Lees alle opdrachtinstructies nog eens door, bedenk 
hoe je deze opdrachten gedaan hebt, wat er moeilijk 
was, wat er nieuw was, welke gereedschappen je er 
voor gebruikt hebt. 
Lees alle aantekeningen in je schrift bij deze periode 
door. De docent besteed aan alle kernpunten van de periode kort klassikaal aandacht in de les, 
als je de aantekeningen goed bij houdt, weet je meteen wat de docent de kernpunten vindt. 
  
 b) Leren uit het boek. (Je krijgt van de docent de benodigde kopieën per periode) 
Lees de tekst helemaal door. 
Lees de tekst nog een keer door en schrijf alle woorden die je niet dagelijks gebruikt op een apart 
blad. 
Schrijf daarna voor jezelf de betekenis achter deze woorden. Dit lijstje leer je uit je hoofd. 
Maak per alinea een korte samenvatting (maximaal één zin). 
Bekijk alle opdrachten, lees ze door, beantwoordt ze nog eens in je hoofd.  
  
 c) Proefwerk voorbereiden en een overzicht maken: 
Leg alle boeken (en werkboeken en schrift) dicht voor je op tafel. 
Schrijf op een papiertje wat de onderwerpen waren en in een paar zinnen waar dat onderwerp 
over ging. 
Schrijf achter ieder onderwerp wat voor soort vragen je kunt verwachten bij zo`n onderwerp. 
Bedenk dat alle onderwerpen in de toets terug komen, dus ook het timmeren van een kistje, het 
maken van een bureaustandaard, het maken van een technische tekening. Probeer een vraag te 
bedenken die over dit soort onderwerpen gaat. 
  
 
 
 

Tip: Neem vooral de tijd en rust voor het leren en maken van het proefwerk. Zijn er na dit gelezen 
te hebben nog vragen of is het onduidelijk, wacht dan niet te lang en kom langs.  
  

  
 

De sectie techniek 
  
 
 
 
 



 24 

8. Klassieke Talen 
 
algemeen 
De lessen Klassieke Talen in de brugklas beginnen halverwege het schooljaar, in 
januari, en je hebt dan tot de zomer twee lessen per week. 
We beginnen met het leren van Latijn. Voor Latijn krijg je twee keer een s.o. 
(gewicht 1) en een keer een proefwerk (gewicht 2). 
Daarna leren we Grieks. Voor Grieks krijg je twee keer een proefwerk (gewicht 2). 
 

leren voor een s.o. 
De datum van de s.o. hoor je ruim van tevoren: zet 'm met koeienletters in je 
agenda!  
In een s.o. worden echte “leerdingen” gevraagd, zoals de inhoud van een verhaal in je boek, iets 
van geschiedenis en cultuur, of woordjes en grammatica. Voor een s.o. moet je simpelweg goed 
leren wat in je boek staat. De regel is eigenlijk: als je voor een s.o. geen goed cijfer haalt, dan heb 
je het niet goed genoeg kunnen of willen leren. 
Ook is het heel belangrijk bij Klassieke Talen om goed op te letten in de les en dingen op te 
schrijven die verteld worden. Wij oefenen altijd tijdens de les met vragen zoals die op de s.o. ook 
gaan komen (soms letterlijk dezelfde...!). Dus als je dan goed oplet en de vragen en antwoorden 
opschrijft en leert, dan levert dat je keiharde punten op. 
De stof voor een s.o. wordt in de lessen ervóór in kleine stukjes opgegeven, zodat je alles al een 
keer hebt geleerd. Het is ontzettend slim om dat leerwerk iedere keer goed te doen. Dan heb je 
aan het leren voor de s.o. nog maar weinig werk en zit de stof er goed in. Vooral met die vreemde 
woordjes is het niet te doen om ze allemaal in één keer te leren. Vind je de woordjes lastig, schrijf 
ze dan netjes op een papiertje (niet kopiëren) en hang dat op de w.c. of aan je computer of op een 
andere plaats waar je regelmatig bent. Klinkt naar niks, maar echt, het werkt fantastisch – probeer 
het maar! 
 

leren voor een proefwerk 
Een proefwerk 'weegt' tweemaal zo veel als een s.o., omdat in een proefwerk niet alleen 
leerdingen worden gevraagd, maar vooral ook inzicht: of je het leerwerk echt hebt begrepen en of 
je er ook echt iets mee kunt doen. Vaak kun je dat laten zien door een klein verhaaltje uit het Latijn 
of Grieks naar het Nederlands te vertalen. 
 

Je moet er eerst voor zorgen dat het leerwerk helemaal in orde is. Want hoe kun je nu een stukje 
Griekse tekst vertalen als je de woordjes niet goed kent?  
Maar hoe leer je nu een stukje tekst goed te vertalen en hoe weet je zeker of je het goed gedaan 
hebt? Dat leer je van twee dingen: 1. door je huiswerk te doen, en 2. door op te letten en écht mee 
te doen tijdens de les. 
 

twee sleutels tot succes... 
Als je je huiswerk doet, maak je meestal wel een paar fouten of heb je vragen over iets moeilijks. 
In de les kun je die vragen stellen en leer je begrijpen wat er fout ging en hoe je dat voortaan kunt 
voorkomen. Omdat een mens het meest leert van zijn fouten en van dingen die hij moeilijk vindt, is 
het helemaal niet erg als je huiswerk er vol mee zit – als je dat dan op het proefwerk maar niet 
meer doet! 
 

Opletten tijdens de les is bij dit vak echt van enorm belang. Wie niet oplet, slaat zich later voor zijn 
hoofd, want dan blijkt dat belangrijke stof in het proefwerk gewoon in de les al besproken is...! En 
maak gebruik van die leraar, laat hem voor je werken in de les, vraag hem het hemd van het lijf, 
laat het je nog eens en nog eens uitleggen. 
 

Huiswerk leren en maken, en echt actief meedoen tijdens de les – twee zulke simpele dingen, die, 
als je ze werkelijk doet, mooie cijfers opleveren!  

De sectie klassieke talen 
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9. Geschiedenis 
 
Inleiding:  
Veel van jullie vinden het lastig precies te weten wat je nu moet leren bij geschiedenis. Moet ik de 
jaartallen weten en al de namen en plaatsnamen en oorlogen en weet ik wat meer? Soms wel, 
soms niet. Het gaat erom dat je de kern uit de tekst haalt, datgene dat echt belangrijk is. Hoe je 
dat doet is niet zo makkelijk. We gaan dit jaar veel aandacht besteden aan de vaardigheid de kern 
van de het hoofdstuk in een samenvatting op te schrijven. Gelukkig helpt het boek ons daar ook 
bij.  

Hoe helpt het boek bij het maken van een samenvatting: 
1. Bij geschiedenis hebben we een handboek (HB) en een werkboek (WB). Het HB is heel 
belangrijk bij het leren en begrijpen van de onderwerpen en in het werkboek maak je de 
opdrachten. Dan verwerk je de stof. 
 
Bij de tips die hieronder volgen gaat het vooral over het HB! 
 
2. Op de eerste pagina van het hoofdstuk vind je de oriëntatie. Deze eerste paragraaf geeft je 
belangrijke info over het hoofdstuk en over welke tijd 
het gaat.  

3. Daarna komen de paragrafen. Op de 
linkerbladzijde wordt het onderwerp uitgelegd. Vaak 
met behulp van een klein verhaaltje. Dit helpt je om 
het onderwerp goed te begrijpen. Op de twee 
volgende bladzijden staat de leertekst. Deze is heel 
belangrijk bij het leren! Iedere pargraaf bestaat uit drie bladzijden: één met de intro en twee 
bladzijden met leertekst.  

4. In de tekst staan blauwgedrukte woorden. Die moet je ALTIJD uit je hoofd leren.  

5. Je docent geeft vaak extra aantekeningen. Deze moet je goed bekijken bij het leren en ook uit 
je hoofd leren. 
 
6. Vergeet bij het leren van het hoofdstuk niet de plaatjes te bestuderen. Op toetsen krijg je vaak 
vragen over plaatjes, ook over plaatjes die je nog nooit eerder gezien hebt. Leer jezelf dus om 
zoveel mogelijk informatie uit een plaatje te halen.  

7. Belangrijk!!! Aan het einde van elk hoofdstuk staat de Afsluiting. Hier staan vragen over het 
hoofdstuk die je moet kunnen beantwoorden. Een goede methode om een samenvatting te maken 
is om in het boek de antwoorden op deze vragen  op te zoeken en op te schrijven. Bovendien vind 
je hier een begrippenlijst. Leer de begrippen goed uit je hoofd. En er staat een tijdbalk: bekijk 
deze goed! 
 
8. Handig bij het leren is ook de digitale leeromgeving. Ga naar Magister, dan naar de ELO en 
klik op de digitale leeromgeving van het geschiedenisboek. Dat is Memo van Malmberg. Hier kun 
je oefenen met vragen en filmpjes bekijken. 
 
9. Tot slot; in de les kijken we soms filmpjes zoals de ‘Histoclips’ deze zijn te vinden op de website 
www.schooltv.nl (zoek dan bijvoorbeeld op Histoclip Egyptenaren) 
 

 
De sectie geschiedenis 
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10. Biologie 
 
Bij biologie krijg je overhoringen en proefwerken. Hieronder 
staat uitgelegd wat dat inhoudt en op welke manier je het 
beste kan leren. 
 
Overhoringen:  
Overhoringen bij biologie zijn vrijwel altijd schriftelijk 
(SO); soms wordt een overhoring mondeling gedaan óf omdat het inhaalwerk betreft óf om er 
achter te komen waardoor het schriftelijk niet goed lukt. De stof van een overhoring gaat vaak over 
de helft van een hoofdstuk, waarbij je altijd moet controleren of er bij deze stof ook aantekeningen 
zijn gegeven, want die moet je ook kennen! 
  
Proefwerken (PW):  
Een proefwerk gaat altijd over een compleet hoofdstuk. Dus over: 
·       alle basisstoffen (groene bladzijden) 
·       extra basisstoffen (paarse bladzijden) 
·       soms kan een docent ook voor extra verrijkingsstoffen kiezen (blauwe bladzijden). 
·       soms aantekeningen (als de docent die gegeven heeft) 
  
Waar moet ik op letten bij het leren? 
  
1.    Zorg dat je maakwerk goed is nagekeken. 
Het is belangrijk dat je goed de opdrachten hebt gemaakt die bij de basisstoffen horen. Zorg er 
voor dat je de opdrachten ook goed snapt en hebt nagekeken zodat je weet wat fout ging en moet 
worden verbeterd. Wacht hiermee niet tot het allerlaatste moment! 
  
2.    Begin op tijd. 
Lees de tekst van de basisstoffen goed door en bestudeer de afbeeldingen en eventuele 
aantekeningen daarbij. Doe dit een paar dagen vóór de toets. Hierdoor geef je jezelf ook de tijd 
om eventueel na te vragen wat je precies van de afbeeldingen en de tekst uit je handboek je moet 
kennen en welke aantekeningen en eventueel zijn.  
  
3.    Maak je eigen samenvatting. 
Je maakt zelf een samenvatting van de te leren stof en de aantekeningen die bij de te leren 
basisstoffen gegeven zijn (als je niet zeker weet of er aantekeningen zijn, bijvoorbeeld doordat je 
een les gemist hebt, vraag het na bij je klasgenootjes of je docent). Let op! Niet alleen de tekst in 
je boek bevat leerwerk, ook de afbeeldingen in je tekstboek én je werkboek kunnen belangrijk 
zijn: zo’n afbeelding kan gewoon een leuk plaatje zijn, maar de schrijvers van het boek kunnen er 
ook iets mee willen uitleggen. Het is dus handig dat je van elke afbeelding weet met welk doel het 
bij de tekst staat. 
 
Je kunt bij het maken van je eigen samenvatting gebruik maken van de samenvatting in het boek, 
maar gebruik deze als checklist. De samenvatting vind je aan het eind van een hoofdstuk (oranje 
bladzijden). Let er wel op dat er in de samenvatting doelstellingen staan met een nummer. Dit is 
dus niet het nummer van een basisstof. Het kan dus bijvoorbeeld gebeuren dat je voor basisstof 1 
t/m 5 moet leren tot en met doelstelling 7 in de samenvatting.  
Belangrijk: leer niet alleen de samenvatting in je boek. Hier is wel veel in te vinden , maar 
niet alles. Denk aan figuren, plaatjes en aantekeningen. Deze staan niet in deze 
samenvatting. 
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4. Leer van je gemaakte fouten. 
Bij het nakijken heb je je antwoorden als ze niet goed waren, verbeterd met een andere penkleur. 
Besteed bij het voorbereiden van je toets extra aandacht aan de leerstof waar je bij het maken van 
de opgaven moeite had (veel hebt moeten verbeteren). 
O ja, het komt niet vaak voor dat je ál je opgaven in je werkboek goed hebt. Als dit bij jou wél zo 
is, is het goed om je werk ook eens door een klasgenoot of je docent te laten nakijken.  
  
5.   Maak de diagnostische toets.  
Zeker bij een repetitie, als je wat meer moet leren, is het handig om te kijken of alles wel goed in je 
hoofd zit. Dit kan je doen door de diagnostische toets te maken. Deze vind je altijd na de 
samenvatting (oranje bladzijden). Tijdens een KWT in lokaal 018 of tijdens de les kan je deze 
eventueel ook nakijken. De diagnostische toets kan je ook online maken, deze wordt dan meteen 
nagekeken. Ga hiervoor naar Magister, vervolgens klik je op ‘ELO’ en dan op ‘Bronnen’. Kies dan 
voor Biologie voor Jou om bij de digitale omgeving van de methode te komen.  
  
6. Bedenk zelf vragen over de te leren basisstoffen. 
Door zelf vragen mét bijbehorend antwoord over de leerstof te bedenken en deze voor te leggen 
aan een klasgenootje óf aan een biologiedocent, krijg je een beter beeld van wat je op je toets aan 
vragen kunt verwachten. In de les oefenen we hiermee, maar dat kan ook in de biologie KWT. 
 
7. Schrijf je in voor een biologie KWT. 
 Het is handig om als extra voorbereiding naar een biologie 
KWT te gaan. Daar is een docent die je kan helpen moeilijke 
dingen te begrijpen. De docent kan je ook overhoren 
of  helpen met het maken van een goede samenvatting. Kijk 
voor de lokalen in het KWT rooster. Heb je nog vragen over 
iets, schaam je niet en vraag het gewoon aan je docent! 
 
Veel succes met alles dit jaar! 
 
De sectie biologie 
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11. Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
Huiswerk maken voor muziek: 
Voor het vak muziek moet je vaak ook buiten de les oefenen voor praktische opdrachten.  
Bij veel opdrachten werk je in groepjes, dus zorg dat je samen goede afspraken maakt over het 
oefenen! 
 
Naast de aanwijzingen die je in de les krijgt, kun je ook in het boek van Intro handige tips vinden: 
- Hoe oefen ik een speelstuk? 
Blz. 124: Tips voor het instuderen en oefenen van speelstukken 
Blz. 125: Tips voor samenwerken en presenteren met een groepje  
Blz. 128: Tips voor het oefenen op het keyboard 
 
- Hoe oefen ik mijn zangstem? 
Blz. 124: Tips voor het oefenen van een lied en het leren van nieuwe liedjes 
Blz. 126: Tips voor het oefenen en trainen van je zangstem  
 
 
Kom vooral in de KWT’s om te oefenen of vragen te stellen, ook als een andere 
muziekdocent KWT heeft! 
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TOETS TIPBOEK per vak van RML BRUGGERS 
 TIPS 
NEDERLANDS 
 
 

 ruim van tevoren beginnen 
 Vooral de betekenis van de woordjes 
 Leer de theorie 
 Neem nog wat opdrachten door 
 Schrijf je in voor kwt om extra uitleg te vragen 
 Laat je ouders je overhoren 

FRANS 
 
 

 Doe goed mee in de les, dan weet je al heel veel (scheelt 
leerwerk) 

 Alles goed herhalen 
 Oefen ook goed met schrijven 
 Goed en rustig leren, op een rustige plek 

ENGELS 
 
 

 Op tijd beginnen 
 Geconcentreerd de teksten doornemen 
 Alles ook opschrijven terwijl je leert, zodat je 

de spelling goed leert 
 Maak de self-test, catch up en/of get ahead 
 Gebruik de site, via Magister 

WISKUNDE 
 
 

 Goed opletten in de les 
 Maak altijd je huiswerk en begrijp wat je maakt, als je het niet 

snapt vraag het in de les of kwt 
 Leer de samenvatting en bekijk de opgaves goed 
 Maak de extra opgaves en de test jezelf 

BIOLOGIE 
 
 

 Doelstellingen leren 
 Samenvatting maken, zodat het beter in 

je hoofd blijft. 
 Diagnostische toets maken 
 Groene woorden leren 

TECHNIEK 
 
 

 Begin op tijd 
 Geconcentreerd werken in de les en lezen 
 Door werken 
 Gereedschappen goed kennen 

GESCHIEDENIS 
 
 

 Samenvatting maken 
 Tijdlijn maken 
 Op tijd beginnen 
 Alle opdrachten goed maken en nakijken 
 Actief meedoen in de les/aantekeningen maken 
 Goed en vaak doorlezen 
 Gebruik de KWT’s 

AARDRIJKSKUNDE 
 
 

 De tekst goed doornemen 
 Zelf vragen bedenken 
 Goed je aantekeningen leren 

BEELDENDE 
VORMING 
 
 

 Op tijd beginnen met leren 
 Voor het leren de tekst goed lezen 
 Oude stencils herhalen 
 Begrippen leren 
 In je eigen woorden beantwoorden 
 Aantekeningen goed doornemen 

 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1456&bih=777&tbm=isch&tbnid=pAdTc34pwERIGM:&imgrefurl=http://leerling.kajmunk.nl/webwijs/koenbakker/nederlands.html&docid=EpO4uWgBTM2P5M&imgurl=http://leerling.kajmunk.nl/webwijs/koenbakker/images/nederlandse_vlag_3[1].jpg&w=800&h=640&ei=8GThUuyyNYrG0QWrlIHQDw&zoom=1&ved=0CKUBEIQcMBM&iact=rc&dur=423&page=2&start=18&ndsp=2
http://www.google.nl/imgres?biw=1456&bih=777&tbm=isch&tbnid=ROb1P04C9dgLAM:&imgrefurl=http://www.unil.ch/ecoledebiologie/page80122_en.html&docid=2L3txkzAWh4ipM&imgurl=http://www.unil.ch/webdav/site/ecoledebiologie/shared/Divers_Images/logo_LAB_color.jpg&w=1443&h=1001&ei=L2fhUvOoI8rK0QWxiYG4BQ&zoom=1&iact=rc&dur=1369&page=2&start=19&ndsp=25&ved=0CNgBEIQcMC
http://www.google.nl/imgres?start=500&biw=1456&bih=777&tbm=isch&tbnid=rrxcwiOARrSWSM:&imgrefurl=http://www.youtube.com/user/historychannel&docid=rPgm4HaoBLr5CM&imgurl=https://yt3.ggpht.com/-tIQN2Z8Fv0k/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/MubIOjgS83Q/s900-c-k-no/photo.jpg&w=900&h=900&ei=fWrhUqe7B6ms0QXy1oCgBw&zoom=1&iact=rc&dur=814&page=23&ndsp=23&ved=0CC8QhBwwDjj0A


 

Websites 
 
Voor heel veel vakken zijn er handige websites die je kunt gebruiken bij het leren. Op onze 
speciale symbaloo-pagina zijn we bezig om al deze websites te verzamelen. Kijk eens op: 
 
 
http://www.symbaloo.com/home/mix/13eP27I1Ri 
 
 
 
Op de home-pagina vind je allerlei sites die met school in het algemeen te maken hebben: 
Magister, de RML-site, de mediatheekcatalogus, maar ook het actuele weerbericht en 
nieuwssites. 
 
 

 
 
 
Daarnaast hebben we aparte pagina’s binnen deze symbaloo site-verzameling aangemaakt: 
 
RML brugklas talen:   voor Nederlands, Engels, Frans en KTB 
RML brugklas Wi/Gs/Ak:  voor Wiskunde, Geschiedenis en Aardrijskunde 
RML brugklas Crea vakken: voor Dramatische Expressie, Muziek en Beeldende Vorming 
RML brugklas BINAST:  voor biologie, natuurkunde, scheikunde en techniek 
RML ouders:    handige links voor je ouders 
 
 
We hopen dat dit jullie het komende jaar zal helpen. 
 
Het is de bedoeling dat dit overzicht met websites aangevuld gaat worden en blijft groeien. Als je 
een handige site mist, laat het ons dan weten! 
Stuur dan een e-mail naar flk@rml.nl 
 
Alvast bedankt

http://www.symbaloo.com/home/mix/13eP27I1Ri
mailto:flk@rml.nl
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