
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het einde van Lyceo Opstap is alweer in zicht. Nieuwsgierig waar wij de laatste lessen mee bezig zijn 
geweest? In deze nieuwsbrief vertellen we u daar graag meer over. Wij informeren u ook alvast over de 
afronding van het programma. 

Doelen stellen en reflecteren 
Een doel geeft richting en helpt je bij het bereiken wat voor jou belangrijk is. Ook helpen doelen bij het 
brengen van focus en kunnen ze zorgen voor betere resultaten. De Lyceo studievaardigheden- en 
motivatietest ondersteunt bij het stellen van persoonlijke leerdoelen. De begeleider bespreekt deze test 
met uw zoon of dochter om samen na te denken over een korte termijn doel (over 2 maanden) en een lange 
termijn doel (volgend schooljaar). Leuk om thuis te vragen naar wat uw kind wil bereiken na zijn of haar 
schoolcarrière!

Naast het actief werken aan doelen is het ook goed om stil te staan bij je aanpak, de gekregen cijfers en 
hoe je met anderen samenwerkt. Reflecteren is een krachtige vaardigheid om meer succes uit je aanpak te 
halen en om stil te staan bij je eigen leerproces. Het is terugkijken naar jezelf en kritische vragen stellen over 
jouw aanpak. Werkt je routine goed? Of blijft het lastig om je eraan te houden? Pas dan je doel, tijd of plaats 
aan. Bij de begeleiding kijken we met leerlingen wekelijks naar wat zij hebben geleerd en of ze nog iets 
anders nodig hebben om goed tot werken te komen. Bij de workshop reflecteren hebben we met leerlingen 
gekeken naar mondeling reflecteren en het zelf maken van toetsvragen. Ook hebben leerlingen geoefend 
met de OUD-methode. De OUD-methode helpt je bij het goed beantwoorden van een vraag en bevat:

1. Omdat → herhaal het deel van de vraag waar het om gaat en vul aan met ‘omdat’
2. Uitleg → geef aan hoe je op je antwoord bent gekomen
3. Daarom → eindig met een afrondende zin waarin je kort en bondig je punt maakt of herhaalt met ‘dus…’ 

Afronding
We sluiten Lyceo Opstap af met een reflectiemiddag. Om de begeleiding goed af te ronden zullen we 
tijdens de laatste les met elkaar terugkijken naar het leerproces van de afgelopen periode. Ook is de 
reflectiemiddag bedoeld als positieve en gezellige afsluiting. Leerlingen delen tips en ervaringen met elkaar 
en maken een langetermijnplanning. 

U bent van harte uitgenodigd voor de Tips voor Thuis Workshop. Tijdens deze workshop informeren wij 
u graag over hoe u uw kind thuis kunt ondersteunen bij het maken van huiswerk. U krijgt een aparte 
uitnodiging voor dit moment en wij hopen u dan te zien.

Tot slot hopen we dat uw kind met extra zelfvertrouwen na de kerstvakantie het schooljaar kan vervolgen!

Met vriendelijke groet, 

Team Lyceo Opstap

Vol vertrouwen de brugklas 
door met Lyceo Opstap!


