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Inleiding
Heb je moeite met het leren van woordjes en proefwerken? Leer je heel hard voor
een overhoring of proefwerk en haal je dan nog een onvoldoende? Lees dit
boekje dan eens door, misschien zit de gouden tip er voor jou wel tussen. Leren
kun je namelijk leren, dus geef niet op!
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Woordjes leren
Vergelijk het leren van een taal eens met het bouwen van een huis
De woordenschat is de stapel bakstenen die je nodig hebt en die je aan elkaar kunt
metselen met de grammatica. Zonder bakstenen geen muur. Ook al ben je nog zo
goed in de grammatica, je hebt de woordjes nog steeds nodig.
Een behoorlijke woordenschat heb je nodig voor het beheersen van een taal
Hoe meer woorden je kent, hoe beter je een taal spreekt. Gelukkig hoef je niet alle
woorden te leren, je kunt je met een groot deel al heel goed redden.
Als je verder kijkt dan je neus lang is...
Dan begrijp je ook wel dat je woordjes niet alleen leert voor dat S.O. of die ene
toets. Je leert om beter te worden in Frans. Natuurlijk zijn er leukere dingen te
bedenken dan woordjes leren, maar als je het niet bijhoudt dan kom je later in de
problemen! Leren doe je dus nooit voor niets.
Gelukkig zijn er veel trucjes om woordjes leren makkelijker en effectief
te maken
De tips en trucs in dit boekje gelden niet alleen voor Frans, maar voor elke taal. Je
komt er vanzelf achter welke manier van leren en welke trucs voor jou het beste
werken en het meeste resultaat opleveren. Als je er niet uitkomt kun je natuurlijk
altijd bij je docent of mentor om hulp vragen.
Onregelmatige werkwoorden
In klas 1, 2 en 3 moet je ook de onregelmatige werkwoorden leren. Doe je dat in één
keer goed, dan heb je er jarenlang plezier van. Leer je alleen maar voor een SO of
proefwerk, dan zul je er altijd moeite mee blijven houden.
Onregelmatige werkwoorden komen namelijk erg vaak voor en zijn onmisbaar
voor een behoorlijke beheersing van het Frans. Ook als je in de bovenbouw zit, is
het soms goed om een en ander nog eens te herhalen.
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De grote hersenspier
Je hersenen lijken wat leren betreft op een grote spier. Als je ze door een plotselinge
krachtsinspanning overbelast, dan krijg je spierpijn of blessures en dat schiet niet
op.
Vergelijk het met sporten: je kunt niet in 1x alles geven, want dan verrek je iets
en kun je helemaal niets meer.
Doe het bij woordjes leren dus net zo, rustig aan: op tijd beginnen en wat
vaker trainen, oftewel kleine beetjes tegelijk en vaak en veel herhalen.
Op die manier begin je getraind aan de toets in plaats van geblesseerd, en dan blijk
je een goede conditie te hebben opgebouwd waar je ook na het S.O. of de toets
wat aan hebt. Logisch? Inderdaad. Je zult echt zien dat het werkt.

Algemene tips
1

Begin niet de dag van tevoren met leren, maar begin meerdere dagen
van tevoren;
2 Neem de tijd voor het leren, wat je snel leert ben je ook snel weer kwijt;
3 Zorg ervoor dat je alle vocabulaire/woordjes oefeningen uit je boek goed
en zorgvuldig nakijkt;
4 Als het veel woordjes zijn, leer het dan in delen;
5 Ga in een ruimte zitten waar je rustig en geconcentreerd kunt leren;
6 Als toetsmiddel kunnen jouw ouders, vrienden/vriendinnen of klasgenoten
je overhoren, mondeling of schriftelijk;
7 Een woord dat je moeilijk vond om op te schrijven, kun je nog een aantal
keer herhalen of in lettergrepen/deeltjes leren, bijv: difficile (dif-fi-cile)
8 Schrijf de (moeilijke) woordjes altijd op! Het is niet verstandig om alleen maar
de woordjes te lezen. Tijdens de overhoring moet je ze tenslotte ook kunnen
opschrijven;
9 Wissel het leer- en maakwerk af;
10 Voor dyslectische leerlingen: zorg dat je duidelijke afspraken met je docent
maakt over de juiste manier van toetsen.
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Methode 1: de woordklapper
Héél veel leerlingen vergeten dat je er met alleen het lezen van de woordjes er
niet bent. Het is dus heel belangrijk dat je de woordjes ook opschrijft. Je kunt
hiervoor een woordklapper maken.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:

Pak een leeg A4-tje;
Vouw dit A4-tje in de lengte doormidden, vouw het blaadje zo dat
je maar 1 kant ziet;
Schrijf Nederlandse woordjes op de buitenkant en de Engelse vertaling
aan de binnenkant;
Overhoor jezelf, streep de woorden die je weet door;
Oefen opnieuw met de woordjes die je niet weet.
Herhaal stap 1 t/m 5, maar zet nu de Engelse woordjes op de buitenkant
en de Nederlandse vertaling aan de binnenkant.

Voordeel: Je leert de woordjes spellen en vertalen. Je kunt de woordjes die je
al weet wegstrepen, jouw lijst wordt dus steeds korter.
Nadeel:

Je denkt vaak na één keer: ‘ik ken het al’. Maar je zult zien dat je het
snel weer vergeet.

TIP: Herhaal het veel! Niet allemaal achter elkaar, maar verdeeld het over
meerdere dagen. Herhaling is de beste leermeester!

Methode 2: het stapeltjessysteem
Maak een stapeltje kaartjes. Op elk kaartje schrijf je een woordje dat je moet leren.
Op de achterkant schrijf je de vertaling. Maak voor alle woorden een apart kaartje.
Let er wel goed op dat je bij de kaartjes de juiste vertaling bij het juiste woord zet.
Zorg er verder ook goed voor dat je de woordjes goed overschrijft. Neem hier de tijd
voor. Door het goed over te nemen ben je al héél veel bezig met het schrijven van
de woordjes.
Stap 1: Leg legt de kaartjes op een stapel;
Stap 2: Bij elk woord kijk je of je vertaling weet. Weet je het? Dan leg je het
kaartje links van de stapel. Weet je het niet? Dan leg je het kaartje op de
rechts van de stapel. Dit doe je met alle kaartjes;
Stap 3: Op deze manier probeer je de stapel met FOUTE kaartjes zo klein
mogelijk te maken. Je moet dit stapeltje dus veel herhalen;
Stap 4: Stop daarna weer alle kaartjes bij elkaar en begin opnieuw. (Schud de
kaartjes van tevoren, zodat je elke keer een andere volgorde hebt.)
je de woor.
Voordeel: Al bij het opschrijven leer je de woordjes.
Nadeel: Het kost veel tijd om alles over te schrijven en op orde te leggen.
TIP: Zorg dat je de kaartjes altijd bij je hebt zodat je in bijvoorbeeld een tussenuur
(of na een proefwerk van een ander vak, als je eerder klaar bent) kunt leren.
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Methode 3: het vierstappenplan
Je kunt het leren van woordjes ook aanpakken via een stappenplan. Hieronder staat
hoe het stappenplan werkt.
Stap 1: Eerst hardop mondeling = geheugen trainen!
•

•
•

Oefen eerst mondeling: begin op volgorde. Dek de Franse woorden af en kijk
naar de Nederlandse vertaling. Probeer de Franse vertaling hardop uit te
spreken. Kijk meteen of je het goed had. Op deze manier zul je zien dat je de
woorden goed onthoudt.
Als je ze op volgorde goed kent ga je ze door elkaar overhoren.
Weet je de woordjes van het Nederlands naar het Frans mondeling, leer ze
dan andersom (van het Frans naar het Nederlands).
Stap 2: Opschrijven

•
•

•
•
•

Meestal worden woordjes schriftelijk overhoord. Daarom moet je de
woorden ook kunnen schrijven.
Daarom is het belangrijk dat je de woorden opschrijft tijdens het leren.
Opschrijven - met de hand - zorgt ervoor dat je de woordjes minder
snel vergeet.
Dek de Nederlandse vertaling af en schrijf het Franse woord op. Spreek het
daarna nog eens rustig en goed uit.
Kijk of je het goed had opgeschreven. Kijk extra goed naar de spelling.
De kans is groot dat je over een spelfout heen leest.
Gaat dit ook goed, draai het dan weer om.
Stap 3: Herhalen & pauzes

•

•

Woordjes leren is vaak stampwerk. Probeer niet te lang achter elkaar te leren.
Op een gegeven moment laten je hersenen je dan in de steek en nemen geen
nieuwe informatie meer op.
Doe geen spannende of verrassende dingen direct na het leren: de kans
is groot dat je de pas geleerde woordjes weer snel vergeet.
Stap 4: Lijstje maken met de woordjes die je steeds vergeet

•
•
•

Maak voor jezelf woordenlijstjes waarin je de woordjes indeelt in voor
jou logische groepen, je zult zien dat dit het leren gemakkelijker maakt.
Maak een persoonlijke vergeet-top-10: woorden die je telkens maar niet kunt
onthouden. Schrijf ze op een blaadje en kijk daar telkens weer naar.
Je kunt ook de woorden die je steeds vergeet op post-its schrijven en deze
overal ophangen (boven je bed, op de w.c., aan je fiets, op je cavia, etc.)
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Huiswerktijd
Hoe je het huiswerk aanpakt is voor iedereen anders. Het kan zijn dat je iemand bent
die het huiswerk afraffelt op het laatste moment. Of dat je op je kamer van alles doet,
behalve je huiswerk. Het kan ook zijn dat je uren ploetert en stampt tot je erbij
neervalt en je daarna niet meer kunt ontspannen. In al die gevallen is het goed je
eigen huiswerkgedrag eens te onderzoeken. Wissel je bijvoorbeeld maakwerk af met
leerwerk of maak je eerst alles voordat je gaat leren? Of doe je het juist andersom?
Door er eens goed te kijken naar hoe jij je huiswerk aanpakt kun je zien wat je
goed doet en wat je kunt verbeteren.
Maak een schema van de manier waarop je nu je huiswerk doet. Schrijf drie
dagen achter elkaar precies op hoe je je huiswerk aanpakt. Hieronder staan 2
voorbeelden hoe je dat moet doen.
Voorbeeld 1:
15:00 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 16:25
16:25 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 17:45
17:45

TV kijken, met de hond spelen
Spullen pakken, in agenda bladeren
Computeren
Huiswerk voor Engels maken
Huiswerk voor Wiskunde maken
Bellen met vrienden/ vriendinnen
Engelse woordjes leren
De hond uitlaten
Eten, de rest van het huiswerk maak ik
morgen tijdens een tussenuur
Voorbeeld 2:

15:00 – 15:10
15:10 – 15:25
15:25 – 17:10
17:10 – 17:35
18:15 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00- 20:00
20:00

Iets drinken en eten
Engelse woordjes leren
Naar de training
Huiswerk voor Economie maken
Franse woordjes leren
Leren voor proefwerk aardrijkskunde
MSN-en met klasgenoten
TV kijken

Maak zo je eigen schema. Je ziet dan beter wat je eigenlijk aan het doen bent. Kijk
eerst zelf wat er goed aan is en wat verbeterd kan worden. Je kunt ook met je
schema naar je mentor gaan en hulp vragen bij het verbeteren.
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Extra tips voor het aanleren van woordjes
•
•

Woorden goed bekijken: wat vind ik moeilijk aan dit woord, wat zou ik fout
kunnen schrijven, waar moet ik vooral op letten?
Probeer eens te leren via onderstaand systeem:
• Woordjes eerst Frans-Nederlands hardop leren:
• ….. 3 woordjes leren
• ….. 3 woordjes erbij
• ….. 6 herhalen
• ….. 3 woordjes erbij
• ….. 6 herhalen
• De woorden die moeilijk blijven steeds om de 3 woorden
extra herhalen;
• Daarna de woorden Nederlands – Frans hardop leren. Je hebt de
woorden dan al een aantal malen gezien, voordat ze
opgeschreven worden:
• ….. 3 woordjes leren en opschrijven, controleren
• ….. een woordje dat fout is opnieuw leren en opschrijven, controleren
• ….. 3 nieuwe woordjes leren en opschrijven, controleren
• ….. 6 woorden herhalen, opschrijven en controleren
• ….. 3 nieuwe woorden leren en eventueel nog een woord herhalen
• ….. 6 herhalen

Belangrijk bij dit systeem is dat je de woordjes die moeilijk blijven, om de 3 tot
6 woordjes blijft herhalen.

Oefenen met de woordjes
Er bestaan verschillende websites en programma’s waarmee je jezelf kunt
overhoren of kunt laten overhoren zodat je kunt zien of je de woordjes kent zonder
dat je hulp aan ouders, vrienden/vriendinnen of klasgenoten hoeft te vragen.
edu.familiekock.nl
Op http://edu.familiekock.nl kun je per leerjaar de verschillende apprendres
oefenen. Achter iedere apprendre zit een rij oefeningen waarbij je direct te zien krijgt
hoe goed je het doet.Voor Carte Orange vind je alle apprendres op deze site!
www.wrts.nl
Op http://www.wrts.nl kun je je aanmelden en vervolgens een woordenlijst
aanmaken. Je kunt je op verschillende manieren laten overhoren, hier krijg je
dan een cijfer voor. Je kunt hier gewoon online mee aan de slag.
Stap 1: Voer de woordjes in en oefen het één keer. Ga daarna iets heel anders
doen, een pauze houden;
Stap 2: Oefen nog een keer. Je zult zien dat in de meeste gevallen het cijfer
hoger wordt. Ga weer iets heel anders doen;
Stap 3: Oefen nog een paar keer. Besluit na deze paar keer of je nog meer moet
leren.
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Screenshots http://www.wrts.nl
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www.teach2000.nl
Ook met http://www.teach2000.nl kun je je laten overhoren. Het voordeel van
deze site is dat er al heel veel woordenlijsten te vinden zijn. Je hoeft dus niet eerst
zelf alle woorden in the typen. Ook kun je de zinnen met dit programma laten
overhoren. Deze moet je helaas wel zelf invoeren. Om teach2000 te kunnen
gebruiken moet je eerst een programma downloaden.
Screenshot http://www.teach2000.nl

Voordeel: Je kunt direct zien hoe goed je het doet, dit maakt dit het
een stuk leuker om je woordjes te leren.
Nadeel: Met elke tikfout is ook direct het hele woord fout.
www.woordjesleren.nl
http://www.woordjesleren.nl is het tweelingzusje van http://www.teach2000.nl
het voordeel van woordjesleren.nl is dat je je online kunt laten overhoren. Je hoeft
dus niets te downloaden. Heel veel woordenlijsten uit New Interface staan erin. Ook
hierbij wordt je op de hoogte gehouden van je vorderingen doormiddel van een
cijfer. De zinnen kun je eveneens laten overhoren. Deze moet je zelf invoeren.
Via de website http://kock.wrts.nl kun je eenvoudig per leerjaar de woordenlijsten
vinden. Je kunt per unité en per apprendre de woordjes of de zinnen oefenen. Op
deze manier weet je of je de woorden of zinnen goed beheerst. Je kunt ook de
woordenlijsten importeren in teach2000. De lijsten van http://kock.wrts.nl zijn niet
gegarandeerd foutloos: je zult ze wel eerst moeten controleren. Dit is gelijk een
goede leeroefening!
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Het programma overhoor
Via http://www.efkasoft.com/overhoor/overhoor.html kun je het programma
overhoor downloaden. Met dit programma kun je jezelf overhoren. Dit programma is
gratis en heeft als voordeel dat je je op verschillende manieren kunt laten overhoren.
De meeste woordenlijsten zijn als ZIP-bestand via dezelfde website te downloaden.
Je hoeft dus niet zelf eerst een woordenlijst aan te maken. Staat jouw boek er niet
bij, dan moet je wel zelf een lijst maken.
Je kunt jezelf op de volgende manieren laten overhoren:
•
•
•

Training: Hierbij neem je het antwoord in gedachten en controleer je
jezelf door op de spatie te drukken.
Meerkeuze: Naast het juiste antwoord toont het programma nog
3 antwoorden en wordt jouw keuze gecontroleerd.
Invullen: Het antwoord volledig invullen, waarbij het programma
ook spellingsfouten kan herkennen.

Ook kent het programma de volgende opties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vraag en antwoord omwisselen. Handig bij talen.
Vragen die fouten werden beantwoord blijven repeteren totdat deze goed zijn.
Opslaan van alle vragen die 1 of meer keer fout werden beantwoord, in een
aparte tabel, zodat deze later nog eens extra geoefend kunnen worden.
Meerdere tabellen tegelijk laden.
Intelligente keuze van de multiple choice antwoorden door het zoeken
van gelijkende vragen/antwoorden.
Tijdens een overhoorsessie kun je ontdekte fouten nog aanpassen,
of overgaan op een andere overhoringswijze.
Een steekproef nemen van 20 vragen uit de totale lijst
Tijdens invullen vragen om een hint.

Het programma is erg simpel te bedienen. Je hoeft geen verstand van computers
te hebben om ermee te kunnen werken. Op de volgende bladzijde zie je een aantal
screenshots van het programma overhoor.
Voordeel: je kunt offline oefenen en het programma herkent ook spelfouten.
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Screenshots van het programma overhoor
Zo start het programma op:

Via de optie Bewerken kun je je
eigen woordenlijsten invoeren:

In de Training functie kun je jezelf
snel overhoren omdat je nauwelijks
hoeft te typen:

De Meerkeuze functie kan bij sommige
lijsten handig zijn als je de vragen nog
niet zo goed kent en de vragen en/of
antwoorden nogal op elkaar lijken:

De Invullen functie is het meest geschikt
om te testen of je het helemaal kent. Er
is een speciale knop om tijdens invullen
een hint op te vragen:

Aan het einde van een overhoorsessie
zie je de resultaat statistieken:
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Zoals je ziet zijn er een hoop verschillende manieren voor het aanleren van de
Franse woordjes. Welke manier voor jou het beste is? Daar moet je zelf achter zien
te komen. Kijk gewoon welke manier jou het meeste aanspreekt en probeer deze
een tijd uit. Blijkt deze manier voor jou niet te werken, dan probeer je een andere,
net zolang tot je de manier hebt gevonden die het beste bij jou past. Natuurlijk kun je
altijd je mentor of je leraar Frans om hulp vragen.
Maar zoals al eerder gezegd: woordjes leren kun je leren! Hou dus vol en geef
niet op!
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Grammatica leren
Ook de grammatica kun je leren. De grammatica zijn eigenlijk de spelregels van
de taal. Regels kun je leren. Je kunt ook leren hoe je de regels moet toepassen.
Hieronder staan een aantal tips hoe je dat het beste kunt doen.

Tip 1: zorg dat je je zaakjes op orde hebt:
Je hebt morgen een proefwerk. Het staat wel in je agenda en er staat ook wat je
moet leren, maar je kunt het niet meer lezen. Na een tijdje zoeken heb je je boeken
eindelijk gevonden. Je aantekeningen heb je ook ergens. Was het nu in het
werkboek? Aantekeningenschrift of toch op dat ene losse blaadje? Maar waar had je
dat ook alweer gelaten?
Schrijf het huiswerk duidelijk in je agenda. Schrijf netjes en zorg ervoor dat het goed
en duidelijk leesbaar is. Geef proefwerken en S.O.’s een andere kleur zodat ze
goed opvallen. Zorg dat je het overzicht houdt!

Tip 2: voorbereiding
Voorbereiding is alles. Een proefwerk leer je niet de avond van tevoren. De echte
voorbereiding begint al in de les.
Zorg er dus voor dat je:
-

-

-

goed oplet tijdens de les;
Als je goed oplet tijdens de les, zul je de stof beter gaan begrijpen.
Ook als je denkt dat je het al weet is het verstandig toch op te letten,
op die manier kun je jezelf controleren of je het echt weet. Je kunt er
beter tijdens de les achter komen dat je het toch niet snapt dan tijdens
het proefwerk.
de oefeningen uit het boek serieus maakt;
Door veel te oefenen ga je het vanzelf leren. Zie het maar als trainen.
Al begin je met een nieuwe sport zal je niet meteen een topspeler zijn.
Maar door veel te trainen zul je wel steeds beter worden. Ook als je de
sport al jaren beoefend doe je er toch verstandig aan om te blijven
trainen/ oefenen.
het gemaakte werk serieus en goed nakijkt;
Goed nakijken = er achter komen wat je moeilijk vindt!
Als je de oefeningen uit het boek serieus maakt en nakijkt kun je snel
zien of je het begrepen had of niet. Als je veel fouten had zul je zelf in
actie moeten komen.

Op deze manier neemt het leren van een proefwerk niet onwijs veel tijd in beslag
omdat je de stof toch al kent (en beheerst).
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Let er verder op dat je je leertijd verstandig indeelt;
Een proefwerk krijg je minimaal een week van te voren op. Bekijk dus wat je
die week allemaal te doen hebt. Als je bijvoorbeeld op een vaste dag sport,
valt deze dag af. Verdeel de leerstof gelijkmatig over verschillende dagen,
maar houd er rekening mee dat je de laatste dag nodig hebt om alles nog een
keer door te nemen. Herhaal steeds als je aan een nieuw stuk begint, wat je
de vorige dag hebt geleerd.

Tip 3: stel vragen
Een probleem lost zich niet vanzelf op. En een leraar kan niet aan jouw neus zien
of jij het wel begrijpt. Als je er niet uitkomt zul je dus in actie moeten komen!
Stel vragen aan je klasgenoten of je docent. Denk nooit: Dat is vast een
domme vraag: Een vraag is pas dom als je hem niet stelt!
Stel je vraag op het goede moment: als iedereen rustig aan het werk is en de
docent tijd voor je heeft. Dus aan het begin van de les of vlak voor de bel.

Tip 4: wees niet bang om fouten te maken
Net zoals je niet bang moet zijn om vragen te stellen hoef je niet bang te zijn om
fouten te maken. Zeker tijdens de les is dit niet erg. Sterker nog het is juist goed
om fouten te maken. Van fouten leer je. Een fout is pas echt een fout als je er niets
van leert!
Vaak maken sommige leerlingen bepaalde oefeningen/ vragen niet omdat ze
bang zijn dat ze het fout doen. Op deze manier weet je twee dingen zeker:
1. dat het sowieso fout is;
2. dat je het nooit zult leren.
Dit zijn zekerheden waar je niets aan hebt. Juist door fouten te maken kom
je erachter waar je sterktes en zwaktes liggen.
Maak dus altijd de oefeningen. Snap je het niet, stel dan vragen!
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Tip 5: controleer jezelf
Neem de grammatica een aantal keer door. Doe daarna alsof je het aan iemand
uitlegt, hoe het werkt en hoe je tot het antwoord komt. Lukt dit niet, dan betekent
dit dat je de stof zelf nog niet voldoende beheerst. Op deze manier kun je jezelf
controleren.
Maak de grammatica oefeningen uit het werkboek nog een keer, en kijk of je ze
nu beter gemaakt hebt dan de vorige keer.
Vraag extra oefenmateriaal aan je docent. Door veel te oefenen ga je het
vanzelf begrijpen.

Tips voor het maken van een proefwerk
Voordat je aan het proefwerk gaat beginnen doe je er verstandig aan om aan
de volgende tips te denken:

Tip 1: lees eerst het proefwerk helemaal door
Begin nooit gelijk aan het proefwerk. Lees hem eerst helemaal door. Kijk naar de
oefeningen en kijk waar de knelpunten zitten.

Tip 2: goed lezen
Lees bij ieder opgave goed wat er bij staat. Veel fouten worden gemaakt doordat
er niet goed wordt gelezen. Denk niet bij het zien van de opgave: ‘ik weet wat ik
moet doen’. Kijk goed naar wat er gevraagd wordt. Denk goed na wat er in de les
is besproken, in een proefwerk wordt nooit iets gevraagd wat niet is besproken.
Begin pas aan de oefening als je zeker weet wat je moet doen. Twijfel je, probeer
dan de opgaven uit het boek voor je te halen.

Tip 3: controleren
Als je klaar bent met het proefwerk en je hebt tijd over, neem hem dan nog eens
goed door. Maak bij wijze van steekproef een aantal vragen opnieuw en controleer
of je de eerste keer hetzelfde antwoord had. Is dit niet het geval, kijk dan nog eens
goed naar wat er precies gevraagd werd. Kijk vooral ook goed of je geen opgaven
vergeten bent. Het komt maar al te vaak voor dat leerlingen een complete oefening
vergeten. Dit is zonde wat dat gaat ten koste van je cijfer.

Tip 4: vul altijd iets in
Niets invullen als je het niet weet is makkelijk, alleen weet je dan wel zeker dat het
fout is. Vul daarom altijd iets in. Ook als je het niet denkt te weten, je denkt altijd wel
iets. Vul dat in, je weet maar nooit of het goed is.
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Het is zonde om er bij het nakijken achter te komen dat je de antwoorden die je niet
ingevuld had toch eigenlijk goed waren geweest als je ze wel ingevuld had. Als je
niet direct een antwoord weet mag je gerust de oefening/ vraag overslaan, als je
hem maar wel hebt beantwoord voordat je het proefwerk inlevert.

Zit je vast of heb je een black-out?
Kom je vast te zitten of weet je spontaan niets meer? Raak dan vooral niet in paniek.
Probeer rustig te worden. Leg je pen neer, draai je blaadje om en denk even niet aan
het proefwerk. Maak je hoofd leeg en haal een paar keer diep adem.
Een black-out is vaak van tijdelijke aard, maar door er constant aan te blijven denken
kom je er niet uit. Denk aan iets anders, iets leuks dat je hebt meegemaakt of iets
leuks dat je gaat doen.
Pas als je weer rustig en fris bent ga je weer naar het proefwerk kijken. Je zult zien
dat je nu op een hele andere manier naar het proefwerk kijkt en dat het nu wel
gaat lukken.
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Nu je dit boekje hebt doorgenomen ben je hopelijk een stuk wijzer geworden wat
betreft de aanpak van het leerwerk. Het is een hele hoop informatie om in 1x in je op
te nemen. Het is zeker niet de bedoeling dat je alle tips, trucs en methodes gebruikt
die in dit boekje staan. Gebruik alleen de tips, trucs en methodes waar jij wat aan
denkt te hebben. Bewaar dit boekje goed en gebruik het als naslagwerk om af en
toe te kijken of je er nog iets nieuws uit kunt halen.
Ga er serieus mee aan de slag en je zult zien dat je resultaten zullen verbeteren.
Leren kun je leren, je moet alleen de manier zien te vinden die het beste bij je past.
Heb je deze eenmaal gevonden, blijf deze dan gebruiken. Je zult misschien dan
wel geen 10-en gaan halen, maar er zitten zeker ook voor jou mooie cijfers in.
Mocht je nog met vragen zitten dun kun je natuurlijk altijd bij je mentor of je
docent terecht.

