
VOOR TIJDENS

NA

GEEN AFLEIDING
Je hebt dit vast al vaker gehoord: leg
je telefoon ver bij je uit de buurt! Zo
raak je niet afgeleid en kan je je beter
concentreren. Bijkomend voordeel:
hoe minder afleiding, hoe eerder je
klaar bent!

GOEDE HOUDING
Soms ben je langere tijd bezig met je
huiswerk. Om dit vol te kunnen
houden, is een goede houding erg
belangrijk! Denk hierbij aan een
goede afstelling tussen je bureau en
stoel, rechtop zitten en je hoofd niet
laten hangen. 

NAKIJKEN
Alles gemaakt? Kijk je antwoorden na!
Het liefst met een andere kleur pen
zodat je goed kan zien wat je goed en
fout hebt gedaan. Geen
antwoordenboekje thuis/online?
Vraag dan in de les aan de docent of
je je huiswerk na kan kijken. 

VRAGEN STELLEN
Heb je veel fouten gemaakt of een
aantal vragen niet in kunnen vullen?
Stel je vragen aan de docent! Van je
fouten kan je leren en domme vragen
bestaan niet! 

HUISWERK MAKEN
A A N  D E  S L A G !

MUZIEK
Muziek luisteren tijdens het huiswerk
maken: de één raakt er juist door
afgeleid en de ander werkt er beter
van. Doe vooral wat voor jou het
prettigste werkt. Probeer ook eens
verschillende muzieksoorten! Vaak
werkt muziek zonder tekst het
prettigst. 

SPULLEN
Zorg ervoor dat je de juiste spullen bij
de hand hebt. Ga je met Wiskunde
aan de slag? Houd een rekenmachine
en geodriehoek in de aanslag!

WERKPLEK

TIJD
Maak voor jezelf een inschatting
hoeveel tijd je aan de taak kwijt denkt
te zijn. Kost het veel tijd? Zorg dan
dat je het maakwerk verdeelt over
twee of meer dagen. Probeer je
huiswerk in ieder geval één dag
voordat het af moet zijn te maken. 

Het werkt prettig als je een
opgeruimde werkplek hebt. Heb
alleen de spullen voor je die je op dat
moment nodig hebt. We noemen dat,
werken aan een Clean Desk! 


