
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het nieuwe schooljaar in de brugklas is begonnen! Een spannend jaar waarin uw zoon of dochter te maken 
krijgt met veel veranderingen. Om het eerste jaar op de middelbare school zo goed mogelijk te laten 
verlopen zijn wij begin van dit schooljaar gestart met Lyceo Opstap. In deze nieuwsbrief vertellen wij u 
graag meer over de verschillende onderdelen van Lyceo Opstap.

Bij Lyceo Opstap ondersteunen we leerlingen bij het (aan)leren van studievaardigheden. Daarbij is er ruimte 
om onder begeleiding huiswerk te maken en te leren. We geven uw zoon of dochter een steuntje in de rug 
tijdens het eerste halfjaar in de brugklas. Met extra aandacht in een klein groepje leerlingen hopen wij hun 
zelfvertrouwen een goede boost te geven en hen daarmee een goede start te geven op de middelbare 
school. 

Wekelijks staan er een aantal vaste lesonderdelen op het programma zoals het maken van een planning, 
het volgen van een workshop studievaardigheden en een inhoudelijk onderdeel bijvoorbeeld huiswerk 
maken. Tijdens de workshops besteden we aandacht aan vaardigheden als plannen, structureren, herhalen 
en reflecteren.

Persoonlijke ontwikkeling 
Tijdens de begeleiding heeft uw zoon/dochter de Lyceo Studievaardigheden- en motivatietest gemaakt. 
In deze test beantwoorden leerlingen vragen over het maken van huiswerk en toetsen. De Lyceo 
Studievaardigheden- en motivatietest gaat in op de vier belangrijkste studievaardigheden en motivatie van 
leerlingen. Er is geen goed of fout, wel biedt het aanknopingspunten voor de begeleiding. De testresultaten 
zijn met uw zoon/dochter besproken. Met behulp van de uitslag en de persoonlijke behoefte van uw kind 
zijn er leerdoelen opgesteld om tijdens de begeleiding aan te werken. De testuitslag en doelen staan 
beschreven in het persoonlijk werkboek van uw kind.

Persoonlijk werkboek
Elke leerling krijgt een persoonlijk werkboek van waaruit wordt gewerkt tijdens de begeleiding. Naast 
de uitslag van de Studievaardigheden- en motivatietest en persoonlijke leerdoelen van uw kind, geeft 
het werkboek ook hulp bij plannen. Plannen is de vaardigheid om goed vooruit  te kijken; vooraf bepalen 
wanneer, hoe en waar huiswerk wordt gemaakt en hoe lesstof wordt geleerd. Het maken van een goede 
planning bepaalt mede het succes op school. 

Bij het plannen besteden we aandacht aan hoe je je huiswerk verdeelt over de week, bedenk je op welke 
manier dit moet worden gemaakt en hoeveel tijd het kost om te maken. Tijdens de wekelijkse begeleiding 
oefenen leerlingen in het bijhouden van de agenda en het maken van een planning. Daarbij geven de 
begeleiders slimme tips en sturen bij wanneer nodig.
Het werkboek bevat ook een stappenlijn leermethoden. Hier vertellen we graag meer over in de volgende 
nieuwsbrief, dan gaan we in op het structureren van informatie. Bijvoorbeeld aan de hand van het maken 
van een samenvatting.

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen kunnen ouders contact opnemen met school. Bij bijzonderheden zal school altijd 
contact opnemen met de ouders. Tijdens de reflectiemiddag is er natuurlijk de mogelijkheid om vragen te 
stellen over wat de leerlingen hebben geleerd bij Lyceo Opstap.

Met vriendelijke groet, 

Team Lyceo Opstap

Een goede start in de 
brugklas!


