
Maak een schema met schoolwerk,
naschoolse activiteiten ( instrument
spelen, muzieklessen, het leren van

andere talen), huishoudelijk werk en
vrije tijd. Vergeet je leesvaardighedenniet! Lees elke dag! Zorg voor goede slaapgewoontes.

 Werk alleen. Probeer zelf de oplossingte vinden. Markeer tijdens het studeren
de taken die je niet snapt en probeer zeaan het eind van de werkdag nog eensop te lossen. Als je het juiste antwoordnog niet kunt vinden, vraag het dan aaneen leraar die beschikbaar is via mail,Skype, etc. Familieleden kunnen jehelpen, maar ze kunnen niet met jewerken.

Tips voor succesvol thuis
werken

Zet je mobiele telefoon uit of zet hem op

stil voordat je gaat studeren; laat je niet

storen. Volg elke dag het vooropgestelde

schema. Bewijs dat je het kan. 

Stel het werk niet uit tot morgen, tenzij

dat echt nodig is. Wees geconcentreerd

op het werk, dit is de beste manier om

met je tijd om te gaan.

Vertel je ouders elke dag

wat je hebt gedaan en wat

je die dag hebt geleerd. Dit

zal je geheugen trainen.

Ondersteuning

M A A K  J E Z E L F  E N  J E  O U D E R S  B L I J

hou je kamer en werktafel opgeruimdOpgeruimd staat netjes

De prestatie is de grootste prijs; het heet DEUGD.

Deugd is de beste vriend van BLIJDSCHAP en GELUK.

Met jouw steun zal het leiden tot SUCCESS.

De enige weg naar succes is doorzettingsvermogen.

Houd vol. Dringt aan op leren, op werken. Wees een

motivator en moedig anderen aan.

Maak je kamer elke ochtend schoon enlaat meerdere keren per dag frisse luchtbinnen. Ruim je bureau op na het werk.
Orden je schriften, leerboeken en

werkboeken op onderwerp. Gebruikalleen de boeken die deel uitmaken van je
dagelijkse planning.

plan je werkdag

Plan

respecteer je werkschema
Discipline

je ouders en broers en zussen kunnen

je helpen, maar ze kunnen en moeten

niet met jou samenwerken 

vertel je ouders elke avond welke

taken je elke dag hebt volbracht
Beheersing

Prestatie:

Je zal 
je plek overzien door het

netjes te houden.

Prestatie:

Planning zal je helpen de tijd van de

dag te verdelen zodat je er het beste

van kunt maken.

Prestatie:Het zal je blij maken om je studeertijd

de moeite waard te maken.

Prestatie:

Je zult trots op jezelf zijn, omdat je jezelf

hebt kunnen houden aan de afspraak die je

met jezelf gemaakt hebt.

Prestatie:

Je wordt zelfstandig.
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