Training Efficiënt huiswerk plannen
voor jongeren van 11-14 jaar
Inhoud:
Alle jongeren krijgen de boodschap dat ze vooral goed moeten plannen om het
huiswerk goed te kunnen maken én leren. Maar er is eigenlijk niemand die hen
uitlegt hoe ze dat kunnen doen.
Tijdens deze training krijgen ze uitleg hoe ze hun huiswerk efficiënt in kunnen
plannen. Ze leren rekening te houden met proefwerkweken, tentamens, het
inplannen van werkstukken die ze moeten inleveren en natuurlijk houden we
rekening met hun “overige” activiteiten zoals sporten, verjaardagen en
vakanties.
De groep bestaat uit min. 1 en max. 4 leerlingen tegelijk zodat ik ze volledig kan
ondersteunen bij dit proces.
De training bestaat uit 4 sessies van 1-1,5 uur in mijn praktijk. Je kind moet in
het bezit zijn van een eigen papieren agenda en die verplicht mee nemen naar
de lessen.
Investering:
De prijs voor de training is €127 per persoon.
Meld je kind zich samen met een vriend of vriendin aan, dan ontvangen ze
beiden €12.50 korting.
Wat levert het jullie op?
De “eeuwige strijd” die vaak thuis wordt gevoerd tussen ouder(s) en kind
behoort tot het verleden! Ik leg uit wat de reden is waarom het huiswerk op een
bepaalde manier wordt aangepakt. De motivatie om goed te gaan plannen levert
al snel zichtbare resultaten voor ze op en dan is de strijd voorbij. Er is bovendien
een bewezen relatie tussen een goede planning en goede resultaten.
Eenmaal aangeleerd en bekend met deze manier van plannen betekent dat je
niet eindeloze bijlessen hoeft te betalen omdat het maken en leren van het
huiswerk niet goed verliep. Het is nu al een cadeautje voor je kind, in de
toekomst kan hij dit blijven toepassen!
Wanneer?
Je kunt ieder moment een training aanvragen. In overleg met elkaar en
eventuele andere deelnemers maken we direct een planning voor de 4 lessen.

