
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Is uw zoon of dochter al  gewend aan het ritme op de middelbare school? We zijn alweer op de helft van 
Lyceo Opstap. In deze nieuwsbrief over Lyceo Opstap vertellen wij u graag meer over het leren voor toetsen 
en hoe wij aandacht besteden aan het hoofd, hart en lijf in balans. 

Herhalen
Eén van de vier studievaardigheden die wij leerlingen aanleren tijdens de begeleiding is herhalen. 
Met herhalen wordt het regelmatig oefenen van leerstof bedoeld. Herhalen betekent dus eigenlijk 
leren. Het herhalen van geleerde kennis zorgt ervoor dat de kennis beter wordt opgeslagen in het 
langetermijngeheugen. Soms moet je leerstof uit je hoofd leren en soms moet je leerstof begrijpen. 
Hoe je leert verschilt per vak. Voor wiskunde is herhalen door middel van een oefentoets een handige 
werkwijze, voor Frans kun je flitskaartjes maken. Bij flitskaartjes staat het Franse woord op één zijde en het 
Nederlandse woord op de andere zijde. 

Als ouder kunt u uw kind ondersteunen bij het leren door te overhoren. Zo gaan jullie samen na welke 
lesstof voldoende wordt begrepen en wat nog aandacht vraagt. Een goede overhoring gaat uit van het 
volgende:
1. Begin met een makkelijke vraag. Zo stimuleert u het zelfvertrouwen van uw kind.
2. Uw kind kent de stof wanneer minimaal 80 procent van uw vragen goed is beantwoord. 
3. Stop met overhoren als uw kind de stof duidelijk niet beheerst. Een goede richtlijn is hiervoor 3 foute 

antwoorden achter elkaar.  

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.

Ook thuis is voldoende afwisseling bij het maken van huiswerk belangrijk. Bijvoorbeeld door maakwerk 
met leerwerk af te wisselen. Ga uit van maximaal 45 minuten achter elkaar werken. Is de tijd op? Pauze! 
Bijvoorbeeld even naar buiten gaan of wat eten. Zo blijft de focus ook in de middag aanwezig!
In onze volgende nieuwsbrief vertellen wij u graag over doelen stellen en reflecteren. Daarnaast vertellen 
wij u meer over de afronding van het programma. 

Met vriendelijke groet, 

Team Lyceo Opstap

Is uw kind al een beetje gewend 
aan de middelbare school?


