TIP 10 - HOE STUDEER IK TEKSTEN MET ‘ZO KLAAR’?
Z

Zit, neem pen, papier, cursus en noodzakelijk materiaal

O

Overzicht: bestudeer de titels, de inhoudsopgave, de foto’s en
tekeningen, zorg dat je weet waarover het gaat

K

Kern: duid de kern aan of vertrek van de aangeduide kern
Je doet eerst moeite om de kern te begrijpen en je de kern voor te
stellen, dan studeer je de kern met de juiste woorden en begrippen.
Hoe herken je de kern?
vetgedrukt
in een kader
groter gedrukt
door aandachtig te lezen

Hoe herken je kernwoorden?
vetgedrukt
in een kader
in een samenvatting
ook kernwoorden moet je
nauwkeurig kennen.

Leer de kern. De kern moet je altijd nauwkeurig kennen, dus met de
juiste woorden en heel volledig.
L

Lees de rest van de tekst

A

Maak aantekeningen:
- schrijf kernwoorden op
- maak een schema
- maak tekeningen
- onderstreep en markeer met verschillende kleuren
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namen, data, nieuwe begrippen
belangrijke uitleg bij de gele woorden
opgelet
opdrachtwoorden

A

Associeer
- breng in verband met elkaar, zoek gelijkenissen en verschillen
- breng in verband met wat je al kent, ‘Oh dit gelijkt op …’

R

Repeteer en controleer
- herhaal de titels
- herhaal de kernen en de kernwoorden
- herhaal de gele woorden (data, namen, begrippen)
- vertel de rest met je eigen woorden
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Tips voor ouders
●

Leer aan om het stappenplan bij zoveel mogelijk lessen en opdrachten
te gebruiken.

●

Leerlingen met leerstoornissen hebben veel meer herhaling nodig dan
anderen. Moedig aan om te herhalen en zichzelf te controleren.
Herhaling is de sleutel tot succes!
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