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Interview met leerling Joost
Hoi Joost , hoe gaat het? Zou jij jezelf kort willen voorstellen?
Hoi ik ben Joost, ik ben 13 jaar oud en ik zit op het Kalsbeek college en ik zit nu
ongeveer 3 kwart jaar bij KNAP! op de plan- en leerbegeleiding.

Hoe heb je dit schooljaar ervaren?
Eerst maakte ik wel een goede start. Hierna zakte ik wel snel af. Toen ik
uiteindelijk bij KNAP! ben gekomen is alles alleen maar beter gegaan. Mijn
cijfers zijn gaan stijgen en ik ben nu zelfstandiger geworden met plannen,
voorbereiden en het leren van de toets. Ik merk dit aan mijn cijfers.

Wat heb je dit jaar bij KNAP! geleerd?
Ik heb bijvoorbeeld geleerd op KNAP! om te plannen. Ik gebruik HOMi hier
graag bij. Ook heb ik geleerd om samenvattingen te maken. Wanneer je hier
binnenkomt krijg je een soort test over hoe jij het beste kan leren. Dit klopt
ook meestal en dan wordt er rekening gehouden met je leerstijl. Mijn leerstijl
is echt samenvatten door op te schrijven. Woordknap.

Wat neem je mee naar volgend jaar?
Ik neem mee dat ik ook vaker gewoon thuis HOMi wil gebruiken. De tips die
hier worden gegeven wil ik gaan toepassen in mijn leerstijl. Dus ik wil thuis
ook gaan samenvatten en woordjes echt gaan uitschrijven.

Wat neem je mee uit het leren plannen?
Ik neem mee dat een planning heel belangrijk is, dat je zo goed overzicht
houdt en dat je ook af en toe even rust moet houden. Je moet de leerstof ook
goed opdelen in verschillende momenten. Niet dat je op 1 dag 8 taken gaat
doen en de andere dag dan maar 1.

Hoe ga je deze laatste weken nog aanpakken?
Ik ga goed mijn best doen! Vooral heel hard leren voor de toetsweek. Ik
verwacht dat ik zo een goede start maak voor volgend jaar.

Hoe zorg jij dat je goed voorbereid je laatste toetsweek ingaat?
Ik ga goed mijn planning bijhouden en bijwerken. Eerst de woorden leren want
dat is belangrijk. Ook wil ik mij laten overhoren bij KNAP!

Wat voor tip zou jij andere leerlingen willen meegeven?
Houd je altijd goed aan je planning want anders dan kom je in de problemen of
in tijdsnood!


