
Planning voor een proefwerk in een toetsweek Leren zonder moeite - LvjD

1. Je hebt over acht lesweken en dan een toetsweek.

2. Neem je leerboek als richtlijn => Tel het aantal te leren pagina's

N.B. Heb je echt aanvullende extra stof opgekregen  buiten het leerboek om?

Tel dan deze pagina's erbij op.

Het gaat bijvoorbeeld over : twee hoofdstukken

het eerste hoofdstuk begint op bladzijde 62 en eindigt op bladzijde 77

het tweede hoofdstuk begint op bladzijde 82 en eindigt op bladzijde 97

Dat zijn 15 + 15 is in totaal 30 pagina's  (met tekst, afbeeldingen en opgaven)

3. Dit aantal pagina's deel je door het aantal weken tot de toetsweek minus 1

Bijvoorbeeld: 8 weken minus 1 week = 7

of

7 weken minus 1 week = 6

4. Dus: Aantal pagina's 30

gedeeld door 7

4,3 => wordt 5 pagina's uit het leerboek per week

OF de wiki-pagina's met alle daarbij behorende stof 

per paragraaf in werkboek en digitaal



In een schema ziet het er dan zo uit:

pag. week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9

62 t/m 66 62 t/m 66 herhalen T

67 t/m 71 67 t/m 71 herhalen O

72 t/m 77 72 t/m 77 herhalen E

82 t/m 86 82 t/m 86 herhalen T

87 t/m 91 87 t/m 91 herhalen S

92 t/m 97 92 t/m 97 herhalen Alles

herhalen

In week 3 van de lesperiode leer je blz. 67 t/m 71 voor de eerste keer extra 

en herhaal je blz. 62 t/m 66.

Leer de woorden & begrippen en oefen met de opgaven.

Voor alle duidelijkheid:  

=> Op welke dag(en) in de week je dit doet bepaal jezelf!

=> Als je het maar in de agenda zet als huiswerk!

Lees schema als:


