
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wij vertellen u in deze 3de  Lyceo Opstap nieuwsbrief graag meer over omgaan met informatie, het 
lesprogramma uitdagend houden en de leesmotivatie van leerlingen positief beïnvloeden. 

Omgaan met informatie
Informatie wordt op verschillende manieren getoond. Bijvoorbeeld in een tabel, zoals bij de treintijden op 
het station. Of op een kaart, bijvoorbeeld in Google Maps. Het filteren van informatie en het begrijpen ervan 
is belangrijk. Met name bij nieuwe vakken die leerlingen straks op de middelbare school krijgen. Daarom 
oefenen we tijdens Lyceo Opstap met opdrachten waarbij informatie is weergegeven in een schema of op 
een kaart. Naast het maken van opdrachten met behulp van een schema gaan leerlingen ook zelf aan de 
slag. Zo maken zij een stamboom van hun eigen familie. 

Hoofd, hart en lijf in balans 
Als je goed in je vel zit, presteer je beter. Om goed in je vel te zitten is het belangrijk om inspanning 
af te wisselen met ontspanning. Bij Lyceo Opstap zorgen we voor een afwisselend lesprogramma 
met verschillende onderdelen. Voor de nodige ontspanning maken we in ons programma gebruik van 
energizers. Dit zijn korte spelactiviteiten die we samen met de leerlingen doen. Een energizer zorgt voor het 
losmaken van energie en kan ook de focus aanhalen.

We werken met elkaar 30 minuten aan één onderdeel. Is de tijd voorbij? Dan starten we een energizer! 
Bijvoorbeeld Wie ben ik of Commando pinkelen. Met af en toe een energizer blijft de focus de hele les 
aanwezig!

Leesmotivatie
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen steeds minder gemotiveerd zijn om te lezen. Terwijl door meer te lezen de 
technische leesvaardigheid wordt verbeterd en het leesbegrip wordt vergroot. Bij Lyceo Opstap besteden 
we aandacht aan leesmotivatie door samen spannende verhalen te lezen en hierover met elkaar in gesprek 
te gaan. Hoe kijkt de leerling tegen de gebeurtenissen aan? Zou de leerling zelf ook zo reageren? Sluit het 
aan bij eigen ervaringen? Door samen na te denken over de inhoud en betekenis van een verhaal doet de 
leerling positieve leeservaring op. 

In onze volgende nieuwsbrief gaan we in op onze informatieve spellen en de brugklasworkshop. Ook 
vertellen wij u meer over de afronding van Lyceo Opstap. 

Met vriendelijke groet, 

Team Lyceo Opstap

Vol vertrouwen de brugklas 
door met Lyceo Opstap!


