
Scheppers 
voor 
Ouders

dinsdag 12 september 2017



Wie zijn we?

• Veerle Scheirs – directeur
• Hamid Riffi & Anne De Groof – beleidscoördinatoren
• Fien Verelst – zorgcoördinator
• Tinneke Frans – leerkracht gedragswetenschappen
• Danny Nauwelaerts - ouderraad



Essentie van de avond



Wat bespreken we deze avond?

• Overstap van lager naar middelbaar
 Van co-piloot tot supporter

• Extra hulp nodig?
 Waar kan ik terecht?

• Communicatie aan ouders
 Waar vind ik informatie?



Lagere school



Middelbare 
school



andere leerling  andere “studeerpraktijk”

Wat is de rol van de ouders?

De nieuwe leerling in de klas en 
thuis?



10 % van wat we lezen

20 % van wat we horen

30% van wat we zien

50 % van wat we zien en horen

70% van waar we over gediscussieerd 
hebben met anderen

80% van wat we persoonlijk 
ervaren hebben

95% van wat we uitleggen aan anderen

We leren …



Leerstof onthouden? 



Studievaardigheden?

Op vraag van leerlingen
• zoveel mogelijk leerstof 
• met een zo groot mogelijk resultaat 
• op zo'n kort mogelijke tijd

Cognitief Affectief Metacognitief

opnemen motivatie eigen leerproces

verwerken concentratie sturing wat nodig

beoordelen stress

toepassen

produceren



Schoolprestaties? 
Zijn afhankelijk van
 capaciteiten (kunnen) ! opgelet puberbrein 
  methoden (weten hoe)
  motivatie (willen, niet enkel mo(e)tivatie) 

TIPS
 autonome/welwillende m is beter dan gecontroleerde / verplichtende m door
3 basisbehoeften
  autonomie
  verbondenheid
  competentie
 waarde x haalbaarheid/tijd x steun



Leren: op school & thuis!

“weten “hoe het moet” = 1ste stap naar “het doen”

 Bij ELKE VAKLEERKRACHT  studeren begint in de 
klas

 Belangrijk = OPVOLGING door OUDERS
 “VAN CO-PILOOT TOT SUPPORTER”



Aanpak?

Helpen met het ontwikkelen van efficiënte leerstrategieën bij leerlingen 



Ouders als Supporter !



Basis voor evenwichtig 
leren

inspanning ontspanning
fysieke 
conditie

sociaal 
contact

motivatie, organisatie, planning, structuur, concentratie



Begeleiden in studiemethode: geef 
tips !

ZO KLAAR
Zit
Overzicht

Kernwoorden
Lezen
Aantekening

Associatie

Repeteren

OVUR
Oriënteren (verkennen)
Voorbereiden (verwerken)
Uitvoeren (inprenten) 
Reflecteren (controleren)



 Materiaal: pen, papier, cursus, agenda, extra oefeningen (vb op schoolonline)

 Werkplek: muziek!?, tv-uren afspreken, pc opzetten enkel na een bepaald uur, rustige plaats, 

gehoorbeschermers, gsm-men afspraken, controle van momenten, samen naar oplossingen 

zoeken

 Hoeveel: regelmatig studeren tijdens het jaar geeft de beste kans op succes

 Wanneer: maak een planning ! 

 Hoe? zorg dat je uitgerust bent, eet gezond, zorg voor genoeg beweging tussendoor.

 Ook als “geen zin”: moet gebeuren dus GEWOON DOEN

Z = zit



Tips voor een goede 
planning

• Concreet
• hoofdstuk 4 van wiskunde
• aantal uur per dag op papier zetten

• Haalbaar
• rekening houden met capaciteiten en eigen 

situatie & vb hobby
• wat ga ik doen? kan dat binnen deze termijn?

• Intensief
• beter 2 x 50 min. dan 3 uren zonder rust

• Flexibel
• wijzigingen steeds mogelijk  incalculeren met 

reserveruimte (blanco-blokken)

- geen te strenge EN geen te soepele planning
- afstemming met agenda gezinsleden



O = overzicht

• Zorg dat je weet waarover het gaat = “tekst gaat over …”, 
daarna kan je inzoomen

• Hoofdzaak en bijzaak onderscheiden
- de (onder)titels (worden mogelijke toetsvragen!)
- de inhoudsopgave en schema (zelf maken indien afw!)
- breng structuur aan
- foto’s en tekeningen geven extra informatie en helpen 

(visueel) onthouden

 Helikopterblik / vogelperspectief



K = kernwoorden
L = lezen

Markeren?
- aanduiden van woorden, geen zinnen
- per paragraaf: signaalwoorden 
- geen kleurboek, combinatie met vet/onderlijning
- consequente kleuren (kleur bij lezen ≠ bij schema)

Aantekeningen in marge (definitie, kritiek, pag.)

Vraagtekens als niet begrijpen,… 



A = aantekeningen

Houd rekening met je doelstelling bij de 
schemakeuze die je maakt! 

•  uitgebreide inhoudstafel  
• W-vragen (waarom, wie, wat, waar) - schema 
• mindmap 
• tabel
• boomdiagram
• stroomdiagram
• tijdsbalk
• …

Landbouw-
kenmerken

Landbouwstreken



Voordelen van 
aantekeningen

• Zoeken van kernwoorden vereist begrepen 
leerstof en hoge concentratie

• Kernwoorden zien in hun structuur, in hun 
context: werken met symbolen (geen zinnen)

• Effectiever en sneller onthouden door 
kapstokken en koppeling hersenhelften

• Kunnen ook op de computer
• Herhalen gaat nog sneller door bekende info 

visueel af te tasten



A = associeer
• Breng in verband met wat je al kent  eigen voorbeelden, 

toepassingen bij andere oefeningen, …
• Breng in verband met elkaar  al gezien bij…
• Zoek gelijkenissen en verschillen

“Het puberbrein”: respect tonen voor de werking 
van onze hersenen (LTG: systeemscheiding) 
 koppelingen ZELF maken!
 GEVAAR = overschatten!



R = repeteer (en 
controleer!) 
• Herhaal de titels
• Herhaal de kernen en de kernwoorden
• Vertel de rest met je eigen woorden

 Herhalen is de              tot succes

• 1ste keer onthoud je nog 40%
• 2de keer onthoud je 65%
• 3de keer onthoud je 85% 



1. Uit het hoofd leren / begrijpend leren is niet gemakkelijk! Leg nadruk op wat hij/zij al WEL kan. Toon 

belangstelling. Laat regelmatig eens opzeggen.

2. Help met bedenken van ezelsbruggetjes of met het zich afvragen “wat kan de leerkracht hierover 

vragen?”

3. Repeteren = herhalen via stappenplan: dag/week. Maak samen de eerste plannen en bekijk ze 

regelmatig. Plan herhaling in het weekend van moeilijke, grote vakken.

4. All-inclusive agenda: lessen leren, taken maken, lessen van vandaag nalezen, toetsen verbeteren, 

boek lezen, voorbereiding tegen datum, hobby, activiteit

5. Regel 50-10-50-30-50

6. Evenwicht tussen studie en vrije tijd en beweging

7. Regelmaat: vaste momenten, duidelijke afspraken, gezinsagenda

8. Bouw ontspanning in en als stress toeslaat: luisterend oor + aanmoediging

9. Al wat schoolwerk maken voor het avondeten 

10. Wees de beste supporter voor je kind !

Praktische studie-tips?





Bedankt voor jullie aandacht!
 

“we leren ze” SAMEN !



Wat bespreken we deze avond?

• Overstap van lager naar middelbaar
 Van co-piloot tot supporter

• Extra hulp nodig?
 Waar kan ik terecht?

• Communicatie aan ouders
 Waar vind ik informatie?



Extra hulp nodig?

•  We trachten dit te voorkomen

•  We werken aan welbevinden en studieproces

•  Waar kan ik terecht?



Voorkomen 
door brede 
basiszorg



Uit het M-decreet: het zorgcontinuüm

Zorgvisie



Extra hulp nodig?

•  We trachten dit te voorkomen

•  We werken aan welbevinden en studieproces

•  Waar kan ik terecht?



We bouwen aan een school waar iedereen 
zich welkom en thuis voelt door relaties te 

versterken.

We werken aan verbinding

Welbevinden



PROACTIEF



Verhoogde zorg kan bvb bij
Socio-emotionele problemen zoals
faalangst, stress, levensvragen, moeilijke thuissituatie... 

Dit kan zicht uiten in 
verminderde concentratie, verminderde motivatie, slechte resultaten, ...

 Gesprekken
 Faalangst- of weerbaarheidstraining
 Een tijdelijk aangepaste evaluatievorm
 Samen op zoek naar externe hulp
 ...



REACTIEF

 No Blame – methode
 Herstelgesprek
 Klasgesprek
 …
 Ouders en leerling nauw betrekken



Brede basiszorg in het studieproces

Stimuleren
Gestructureerde lessen
Studievaardigheden voordoen / optimaliseren
Agenda / cursusmateriaal online
Co-teaching in taal+
Inhaalles
Niet dicteren
Rode Zone
Extra tijd bij examens
…



Verhoogde zorg in het studieproces

  Huiswerkklas
  Leren leren (cursus in groep of individueel)
  Taaltraject
  Bednet
  Spreiding
  TOA
  Contact met externen: psycholoog, 

logopedist, etc.
…g, TOAt, etc.

Begeleidingsplan voor leerlingen met      
leer- en ontwikkelingsstoornissen



Overleg & gedeelde 
verantwoordelijkheid
• Klassenraad: klas-titularis, vakleerkracht, 

(zorg)coördinator, directie

• Leerling

• Ouders



Extra UITDAGING nodig?



Extra hulp nodig?

•  We trachten dit te voorkomen

•  We werken aan welbevinden en studieprocess

•  Waar kan ik terecht?



Hoe zorgcoördinator bereiken?

Ouders
Via de contactgegevens in de agenda en op 

de website: mail-adres en telefoonnummer 
(indien dringend)

Oudercontacten

Leerling
 Bezoek aan mijn bureau
 Via het onthaal
 Afspraak via mail (voorkeur)





Wat bespreken we deze avond?
• Overstap van lager naar middelbaar
 Van co-piloot tot supporter

• Extra hulp nodig?
 Waar kan ik terecht?

• Communicatie aan ouders
 Waar vind ik informatie?



Communicatie overzicht
Communicatie-kanaal informatie

Website kalender, links, info, nieuws

Nieuwsbrief per mail overzicht van komende activiteiten & updates op de 
website

Papieren agenda agenda (lessen, taken, toetsen, planning, 
activiteiten, vrije dagen), namen en 
telefoonnummers en e-mail adressen leerkrachten

Schoolonline online agenda, rapporten, oudercontacten, 
studiemateriaal

Directie, leerkrachten, 
onthaal, ouderraad, 
coördinatoren, CLB, …

antwoorden op vragen, bespreken van suggesties, 
bezorgdheden, …



De website: www.scheppersmechelen.be

1

2

3

4

 Link naar Schoolonline
  Ouderraad: informatie 

voor en door ouders

 Inschrijving op e-mail nieuwsbrief 
met updates

 Kalender info van aankomende 
klas/school-activiteiten

 Info van 
activiteiten en 
inschrijvingen

 Verslag van 
activiteiten 



De nieuwsbrief per mail

Inschrijving via 
de website



De papieren planningsagenda



Schoolonline

Gebruikersnaam en wachtwoord wordt zo spoedig mogelijk 
bezorgd aan alle leerlingen en ouders. Nog even geduld!

Punten-
boek

Print-
beheer

Ouder-
contact

Agenda

Documenten Taak-
beheer

Agenda-legende



VRAGEN ?



Bedankt voor uw aandacht 
&

veel succes!
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