Woensdag 10 oktober 2018

Workshopavond voor ouders ‘Leren Leren’

Uit onderzoek en onze onderwijspraktijk blijkt dat de rol van ouders een belangrijke
succesfactor is bij de leerprestaties van kinderen. Gelukkig zien wij dat ouders graag hulp
bieden bij plannen, huiswerk maken en het aanleren van studievaardigheden. We krijgen
geregeld vragen van ouders over de juiste aanpak; samen leren is niet altijd eenvoudig. Op
deze avond hopen we u tips en informatie te geven over de begeleiding thuis.
Programma
19.00 – 20.00
20.15 – 21.15

ronde 1 keuzeworkshops
ronde 2 keuzeworkshops

Deelname
U hoeft zich niet op te geven voor deze avond. Bij binnenkomst kiest u de kaartjes van de
twee workshops die u wilt volgen. Op het kaartje staat het juiste lokaalnummer aangegeven.
Keuzeworkshops:
1. De Huiswerkhulp
In het boek ‘De Huiswerkhulp’ wordt per schoolvak uitgelegd hoe je hulp thuis kunt
aanpakken. In deze workshop geven de auteurs hun beste tips en zetten u aan het denken
over helpen met huiswerk. Bovendien kunt u de auteurs vragen stellen en het boek met
korting aanschaffen voor 20 euro. (alleen cashbetaling mogelijk). www.dehuiswerkhulp.nl

2. Concept- en mindmapping
Wat is het verschil tussen een conceptmap en mindmap? U leert zelf een conceptmap
maken en krijgt tips om hier thuis met uw zoon of dochter mee te werken. Leren wordt
hierdoor niet alleen leuker, maar ook een stuk effectiever.
Dhr. JW. Siffels, docent biologie
3. Helpen bij wiskunde? Help!
In deze workshop krijgt u tips hoe u thuis kunt helpen met wiskunde, ook als u zelf geen
talent bent of de stof van jaren geleden is weggezakt. Door het gebruik van digitale
hulpmiddelen gaat er een wereld voor u open.
Mw P. Baas, docent wiskunde

4. Vreemde talen leren
Een vreemde taal goed eigen maken is meer dan rijtjes en woordjes stampen. In deze
workshop krijgt u praktische tips en oefeningen.
Mevr. H. Blok, docent Frans + Dhr. JB Franken, docent Duits en CKV

5. Leesmotivatie en leescoaching
Hoe kunt u bijdragen aan de leesmotivatie en leesvaardigheid van uw kind? Lezen
pubers nog? En waarom is lezen en leesonderwijs zo belangrijk? De leescoach van het
Zaanlands Lyceum geeft leestips en uitleg over de aanpak op het Zaanlands Lyceum.
Ook kunt u extra uitleg krijgen over de Diatoetsen.
Mevr. C. Hoffman, docent Nederlands, leescoach en taalcoördinator

6. Begeleiding meerbegaafde leerlingen
Cognitief sterke leerlingen zijn niet automatisch sterk in leren, plannen en presteren. In
deze workshop krijgt u tips voor de begeleiding van deze kinderen. ‘Mindset’ is hierbij het
sleutelwoord.
Mevr. P. Oortman, docent klassieke talen en begeleider meerbegaafde leerlingen

7. Begrijpend lezen bij geschiedenis
Hoe komen leerlingen erachter of ze een tekst hebben begrepen? En hoe kunt u uw zoon
of dochter hierbij helpen? In deze workshop gaat u zelf aan de slag om de antwoorden op
deze vragen te krijgen. Deze workshop wordt alleen aangeboden in ronde 1.
Dhr. M. Prot, docent geschiedenis en klassieke talen
8. Sociale media en focus op schoolwerk
Een deskundige van Bureau Jeugd en Media verzorgt deze voorlichting over jongeren en
sociale media. De smartphone is de grootste afleider voor leerlingen die leren en
huiswerk maken. Hoe voer je als ouder het gesprek hierover? Welke afspraken maak je
binnen het gezin? En wat doen ze op sociale media? Zijn er ook voordelen? Een
leerzaam en inspirerend inkijkje in de digitale wereld van jongeren.

9. Gamen; afspraken en grenzen
Een deskundige van Bureau Jeugd en Media verzorgt deze voorlichting over jongeren en
gamen. Veel jongeren gamen graag, weinig ouders hebben zicht op dit gamegedrag.
Welke afspraken maak je binnen het gezin? Wanneer is het gedrag zorgelijk? Wanneer
en hoe gaat u het gesprek thuis aan?

