van groep 8 naar de brugklas
De Brugklas
Na een intensieve voorbereiding in groep 8, voorlichting, open dagen en de
overdracht van basisschool naar het voortgezet onderwijs maakt het kind
de start in de brugklas. Het gebouw, een nieuwe klas, ieder uur een ander
vak en andere docent maken grote indruk. Leerlingen werken volgens een
lesrooster en moeten veel gebruik maken van online bronnen. Het goed
functioneren in de dagelijkse praktijk van school zorgt voor een meer
evenwichtig kind.

Huiswerk

Structureren, ordenen, organiseren

Elk vak kent verschillende vormen van huiswerk. Ieder vak en iedere docent
vraagt om verschillende studievaardigheden, het plannen van huiswerk, het
ordenen van de verschillende opdrachten en het organiseren van alle taken.

huiswerk moet gewoon worden
een goede gewoonte

Voor veel leerlingen een overgang die, naast de ondersteuning van docenten,
mentor en de ouders om extra begeleiding vraagt.

Leerstrategie
Leerlingen leren op verschillende manieren. De een leert door doen,
de ander moet het ‘voor zich zien’. Om inzicht te krijgen in welke
leerstrategieën je het best kunt gebruiken, worden de leervoorkeuren
in kaart gebracht. Een kind dat zelf ontdekt en ervaart hoe hij het
beste leert, is gemotiveerder om te leren.

Wanneer brugklasbegeleiding


je weet niet goed hoe het allemaal gaat in de brugklas



je ziet er een beetje tegenop



je bent niet goed in plannen en je agenda bijhouden



door dyslexie of dyscalculie moet je meer doen, meer oefenen



je hebt wel eens moeite met (begrijpend) lezen, spellen of rekenen



je bent onzeker of je hebt last van faalangst



op de basisschool was alles gemakkelijk, je hebt niet echt hoeven leren



je vindt het moeilijk om je aandacht bij het werk te houden



je hebt moeite met de hoeveelheid werk



het is moeilijk om je studietijd in te delen, naast andere dingen die je
leuk vindt



je wilt ook tijd hebben voor vrienden, vriendinnen



je wilt vragen kunnen stellen, wanneer je iets niet begrijpt



je wilt je huiswerk meteen na schooltijd afmaken omdat
ouders werken, een soort naschoolse opvang

Dyslexie, dyscalculie, studiebegeleiding of bijles
Leerlingen met dyslexie lopen vaak vast op een hoger werktempo, het leren van vreemde talen en het feit dat er voor alle
vakken meer gelezen moet worden. Structuur en herhaling is voor iedere leerling belangrijk, dus regelmaat in leren en
werken. Een leerling met dyslexie of dyscalculie heeft veel doorzettingsvermogen nodig, het is niet altijd gemakkelijk om dat
vol te houden.
In de begeleiding van dyslexie wordt direct aangesloten bij wat er in de les gebeurt, met daarnaast individuele aandacht voor
lezen, luisteren, spreken, uitspraak of schrijven. Studievaardigheden toepassen, een goede manier van leren en herhalen zijn
belangrijk. Bij rekenproblemen of dyscalculie zijn onderzoek en didactische begeleiding vooral nu van groot belang, ook voor
het zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Zie ook: Engels & dyslexie -Individueel of in tweetal van hetzelfde niveau.

BIKKELTRAINING

Brugklas Bikkels

Wat betekent de overstap van groep 8 naar de brugklas? Wat gaat er veranderen, en wat blijft hetzelfde? Hoe blijf je
ontspannen en hoe maak je een stevige, zelfverzekerde indruk? En weet jij eigenlijk what’s done en what’s not done op de
middelbare school? Met deze brugklastraining ben je goed voorbereid op jouw jaar in de brugklas. Je leert alles wat je moet
weten om vol zelfvertrouwen een goede start te maken op je nieuwe school!
Deze training is goed te combineren met de brugklasbegeleiding.
In dat geval geldt een aangepast tarief.
Brugklas Bikkels (11-12 jaar) als voorbereiding bij de start van de brugklas of als je al in de brugklas zit.
Start 23 juni - Meppel – vrijdagmiddag 16:30 – 18:00 uur (evt. andere dag in overleg)
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen gaat een groep door, of wordt een extra groep gestart.

Brugklasbegeleiding
Speciaal voor de eerste periode van de brugklas:


Leren plannen, organiseren en structureren



2, 3, of 4 middagen per week onder leiding van orthopedagogen en vakdocenten



Leerstrategieën aanleren en toepassen op het huiswerk



Aansluiten bij de persoonlijke leervoorkeuren



Aandacht voor de huiswerktaken thuis



Evaluatie en advies voor vervolg na de brugklasbegeleiding

Brugklasbegeleiding*
2 middagen per week
€ 200,00 per maand
3 middagen per week
€ 275,00 per maand
4 middagen per week
€ 320,00 per maand
eenmalig inschrijfkosten - € 55,00 inclusief intakegesprek, leerstrategie-onderzoek en evaluatie
*in combinatie met Brugklas Bikkels geldt een korting van € 100,00 voor de eerste maand begeleiding.

Educatie Plus studiebegeleiding en orthopedagogiek is gevestigd in Meppel
en is lid van en erkend door de LVSI de brancheorganisatie voor huiswerken studiebegeleiding. Educatie Plus is opgericht in 1990
www.lvsi.nl

