Huiswerkklas /
remediëringslessen
Om de huiswerkklas / remediëringslessen zo vlot en aangenaam mogelijk te laten verlopen,
geven we jullie een aantal tips mee en maken we graag enkele afspraken.

Huiswerkklas / open leercentrum = huiswerkbegeleiding of
hulp bij lessen en taken + regelmatig, gestructureerd en zelfstandig leren werken /
mogelijkheid tot gebruik computer en printer.

Remediëringslessen =
hulp (herhalen, verwerken en inoefenen leerstof) bij de vakken Engels, Frans en wiskunde.
Vraag gerust om extra uitleg / oefeningen ...!

Begin 15u35 / einde 16u20 .
Om 15u30 kan je dus nog even naar het toilet en je mappen uit je kluisje halen, maar blijf niet
rondhangen op de speelplaats. De leerkrachten verwachten jullie op tijd.
Het rooster huiswerkklas / remediëringslessen zal uithangen in de glazen kast op de
speelplaats.
 In het kader van ons GOK-thema leerlingen- en ouderparticipatie kunnen in de loop
van het schooljaar ook een aantal leerlingen van het vijfde- en zesde jaar
(bijvoorbeeld vrije ruimte studiecoach) de leerkrachten bijstaan.


Je brengt steeds je papieren schoolagenda, huiswerkmap, mappen en werkboeken
mee. Wij zorgen voor de nodige handboeken. Er zullen ook woordenboeken, leesboekjes,
taaltijdschriften en extra oefeningen voorhanden zijn. ‘Geen werk’ bestaat dus niet …; kijk
vooruit!
Zorg voor orde op je lessenaar: geen vakken door elkaar, geen afleiders ...




Raadpleeg als eerste je schoolagenda en gebruik die goed:

- wat moet je leren / maken? (voer eerst de opdrachten voor de volgende dag uit en
de lessen en taken die je minder graag doet of moeilijk vindt)
- als je klaar bent met een opdracht, vink je die aan (zo kunnen ook je ouders
opvolgen wat reeds klaar is en wat niet)
- controleer of je niet aan een grotere opdracht moet werken die over enkele dagen
moet klaar zijn
- welke lessen kan je herhalen? (= werk gespaard voor herhalingstoetsen en
examens)
- niets vergeten? (maak ’s avonds je boekentas mét je agenda)

Studeer steeds in stappen:
1 Verken de leerstof (waarover gaat het?)
2 Lezen en begrijpen (= inzicht krijgen)
3 Memoriseren (= leerstof in je geheugen opslaan)
4 Zelfcontrole + herhalen, herhalen en nog eens herhalen!



Maak afspraken met jezelf en houd je eraan:
- als ik nu doorwerk, kan ik straks ...
- over 10 minuten wil ik hiermee klaar zijn
Meer tips zie Smartschool - vak leren leren!


We zorgen voor een passende sfeer: storend gedrag is oneerlijk tegenover de
leerlingen die wel willen studeren of het moeilijker hebben dan jij; steek liever een handje toe.
Je aanwezigheid wordt telkens gemeld via een mailtje naar je ouders via
Smartschool.



 Opgelet, geen huiswerkklas / remediëringslessen op volgende data bij klassenraden,
EMA’s, examens …). De data zullen eveneens via Smartschool meegedeeld worden.
Ook bij afwezigheid van een leerkracht (door ziekte, nascholing …) gaat
de huiswerkklas / remediëringsles niet door. Je wordt hiervan verwittigd via het
leerlingensecretariaat, via Smartschool en / of via een nota die wordt uitgehangen in de
glazen kast op de speelplaats.




Je mag gerust een gezond drankje en / of koekje meebrengen.
Een positieve ingesteldheid is heel belangrijk om iets te bereiken. Doe dus je best,
geloof in jezelf; je kan meer dan je denkt!

