
OUDERKAART BEGELEIDEN BIJ TOETSEN LEREN

Ouderkaart

Bied je kind aan om te helpen.
Maak duidelijk dat je er voor je kind bent als dat nodig is. Geef concrete voorbeelden van dingen 
die je kunt doen, bijv. helpen plannen, woordjes overhoren of een samenvatting controleren.

Wil je kind geen hulp? Accepteer die keuze! Ga meteen door naar stap 7.

Bespreek met je kind wat voor toets het is. 
Een tussentijdse overhoring of een eindtoets? Moet je kind de leerstof leren of juist veel 
oefenopdrachten maken? Door dit te bespreken gaat het voorbereiden makkelijker.

Help je kind bij het maken van een leerplanning.
Verdeel samen de leerstof in stukken. Dat maakt het leren makkelijker. Gebruik de Ouderkaart 
Begeleiden bij plannen om je kind te helpen bij het maken van de planning.

Zorg voor een goede leeromgeving voor je kind. 
Een vaste huiswerkplek is altijd een goed idee. Maar in een toetsperiode is een rustige werkplek 
extra belangrijk! Zie voor meer informatie de Ouderkaart Begeleiden bij huiswerk maken.

Overhoor je kind
Hoe je overhoort, hangt af van wat je kind moet leren. Een aantal manieren om te overhoren: 
vragen stellen die je kind beantwoordt, je kind de informatie laten presenteren of uitleggen, 
een zin laten afmaken door je kind, overal in huis kaartjes met vragen leggen die je kind moet 
beantwoorden, foute vertalingen of uitleg geven die je kind moet verbeteren, enzovoort.

Prijs je kind bij een goede inzet.
Of je kind nou een hoog of laag cijfer haalt, een goede inzet verdient een compliment. Haalt je 
kind altijd goede cijfers? Blijf ook dan belangstelling tonen en complimenten geven. En hard 
werken mag beloond worden: kook een keer het lievelingseten van je kind als beloning!

Evalueer na afloop samen met je kind. 
Wat heeft je kind aan je begeleiding gehad? Klopte de planning? Wat ging goed, wat kan beter? 
Bespreek dit met elkaar!

Begeleiden bij toetsen leren
Als ouder/opvoeder wil je natuurlijk dat je kind zich goed voorbereidt op 
een toets. Daar kun je bij helpen. Maar hoe help je op een goede manier?
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OUDERKAART BEGELEIDEN BIJ TOETSEN LEREN

Ouderkaart
Begeleiden bij toetsen leren

Deze tips helpen je kind bij het leren voor een toets

• Verspreid het leerwerk. 

• Maak zelf een toets.        

• Verzamel handigheden.       

• Woordjes leren kan online.       

• Ga fit en fris van start.

        
• Samenvatten is dubbele winst. 
     

• Weet wat je kunt verwachten.       

Verzamel hier jouw tips voor je kind

Laat je inspireren door je eigen ervaring, andere ouders en deskundigen.

Begin vroeg met het leren van kleine beet jes leerwerk. Zo onthoud 
je het beter en hoef je elke dag maar weinig te doen.

Bedenk zelf toetsvragen over de onderwerpen die je het lastigst 
vindt. Zo test je jezelf en oefen je de leerstof nog een keer.

Samenvattingen, oefensites, handige tips: de meeste methodes 
hebben handige hulpmiddelen. Gebruik die!

Daarvoor zijn allerlei handige sites: www.wrts.nl, www.quizlet.com. 
www.quandle.nl, www.verbuga.eu (voor het leren van werkwoorden). 

Ga voor een belangrijke toets op tijd naar bed en eet een goed 
ontbij t. Die energie kun je goed gebruiken!

Door het samenvatten leer je de leerstof al een keer. Daarna kun 
je de samenvatting gebruiken om te leren!

Welke soort vragen krijg je? Wat voor antwoorden verwacht je 
docent? Die kennis helpt je bij je voorbereiding!


