KAEK

KAEK
 Helpt me om te organiseren.

Koop verschillende schriften voor verschillende vakken.
Altijd je schriften verdelen in secties.
Elke dag je huiswerk bijwerken.
Koop ONMIDDELLIJK ‘n nieuw schrift als je er een verliest.

Koop verschillende schriften voor verschillende vakken.
•

Gebruik verschillende kleuren of afbeeldingen.

•

Probeer om de kleur of de afbelding te associëren
met het vak. Dit maakt het makkelijker om het
schrift te herkennen. Bijvoorbeeld een groen schrift
voor wiskunde omdat dit veilig is, omdat dit vak
makkelijk voor je is of een schrift met dieren op de
kaft voor biologie, omdat dit jou aan leven (= bio)
doet denken.

•

Probeer schriften te kopen met zakken in de
voorzijde en de rug.

•

Schrijf de naam van het vak in zeer grote letters op
de voorzijde en de rug van elk schrift.

Altijd je schriften verdelen in secties.
•

Een deel is voor je aantekeningen, het tweede
deel voor het noteren van je huiswerk. Maak
hierbij een lijst van materialen die je hiervoor
mee naar huis moet nemen.

•

Zorg voor een schrift met opbergvakken, zodat
je losse documenten die je van de docent krijgt
kan bewaren.

KAEK

Elke dag je huiswerk bijwerken.

12 april 2010

•

Schrijf direct de datum op als je in je
schrift schrijft.

•

Streep datgene wat je gedaan hebt aan
huiswerk direct na het maken door.

•

Controleer dagelijks de opbergvakken en gooi om het even welke losbladige
documenten weg die je niet meer nodig hebt. Zorg voor een goede opberging
van alle aantekeningen die je hebt gemaakt.
-‐ G eschiedenis leren

Koop
•

-‐

G eschiedenis lezen;
bladzijde 3 + 4

ONMIDDELLIJK een nieuw schrift als je er eenhoofdstuk
verliest.

2

Als je één van je schriften verliest, koop meteen een nieuwe met de zelfde
kleur of afbeelding zoals het schrift dat je verloren
bent. 2010
14 april

•

Vervang de aantekeningen door deze te vragen aan een vriend of docent. Het
makkelijkst is om deze te kopiëren.

•

Vervang om het even welke aantekeningen, formulieren folders of
huiswerktaken door aan je docent om exemplaren te vragen.

-‐

G eschiedenis lezen;
bladzijde 4 t/m 7

Schrift 2 euro
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