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Je groeit op de RGO

Welkom! 

Leren & werken in de brugklas
 

We starten om 19.00 uur. 
Zet u alstublieft uw geluid en camera uit. 
Dit scherm kunt u met de punaise 
vastpinnen als hoofdscherm.
Eventuele vragen kunt u stellen via de chat.



RGO Middelharnis

PROGRAMMA

Opening      Mevr. Derksen, teamleider

                  
Leren studeren & plannen Mevr. Van der Linden, muziek/leren leren
Nederlands Dhr. Mastenbroek, docent Nederlands
Frans  Mevr Wielaard, docent Frans
Zaakvakken Dhr. Huibrechtse, docent aardrijkskunde
Wiskunde  Mevr. Derksen, docent wiskunde



Corona

● Wij volgen de richtlijnen van ministerie van 
onderwijs

● Les op afstand volgen is mogelijk bij quarantaine 
(hybride onderwijs)

● Veel extra ondersteuning ivm lockdowns:
○ extra mentorles per week 
○ extra drama lessen
○ extra begeleiding wanneer nodig



EXO-uren & Flex-uren

• EXO-uren: extra ondersteuningsuren in een periode 
van 6 tot 8 weken bij achterstanden
(brugklas start later)

• Flexuren =  elke dag 1e lesuur
Aanbod op de website: LINK
Aanmelden in Magister
(mentor legt dit uit)

Musical gaat weer van start!

• extra ondersteuning
• extra uitleg
• extra tijd met mentor
• extra verdieping
• extra verbreding
• extra keuze

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18LS1-MEkVFMfdbayuXJfH5Wd6tV7g0EzNgNotl53h3E/edit#gid=1601871648


LESSENTABEL BRUGKLASSEN
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Module-uren - half jaar

• ICT-wijs & Media-wijs
• Cambridge English
• drama
• programmeren 
 (alleen vwo, wel flex-uur voor iedereen)

Hierdoor verandert het rooster in januari



• RGO (docenten, mentor, teamleider)
• Ouders/verzorgers
• Leerling

LMO gesprekken
• November
• Februari

GOEDE SAMENWERKING



TAKEN VAN DE MENTOR

• Wekelijkse LOB/mentorles
• Contactpersoon voor de leerlingen
• Welbevinden van de leerlingen
• Sfeer in de klas 
• Contacten met ouders
• Overleg met collega’s
• Leerlingbesprekingen en LMO-gesprekken 
• Hulp inschakelen indien nodig

5 oktober informatieavond met de mentor
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Mentoren mavo

M1a W. van Dis         M1c  T. Rutte

M1b D. van Dodewaard



Mentoren havo

H1a E. Raijer & J. Vroegop         H1c  S. de Waal

M1b G. Huibrechtse & R. Kop H1d  N. Mouthaan



Mentoren vwo
A1a  A. Schreurs

A1b  E. Vroegindewei Teamleider alle brugklassen
C. Derksen

 



Handige informatie

M          Magister 



Brugklaskamp

H1a, H1b, A1a, A1b:
ma 25, di 26 en wo 27 oktober

M1a, M1b, M1c, H1c, H1d:
wo 27, do 28 en vr 29 oktober

Klaverweide in Ellemeet



Je groeit op de RGO

Leren leren
Ester van der Linden
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Leren leren

• Ouderbetrokkenheid heeft directe invloed op de 
leerprestaties

• geheugen
• leerstrategieën
• wat als het leren niet goed lukt
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Leren leren

• Leren is een duurzame verandering door ervaringen 
en interacties met de de wereld om ons heen

sensorisch geheugen

werkgeheugen

permanent geheugen
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Leren leren

• Het permanent geheugen is oneindig groot maar 
hoe komt het daar terecht
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Leren leren

Leerstof
opdrachten en toetsen

• planning: start op tijd
• spreiding: maak dagelijks tijd vrij
• herhaal de stof
• terugkijken
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Leren leren

Verwerking van de leerstof

• stel jezelf vragen
• leg verbanden
• overeenkomsten en verschillen
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Leren leren

Actief ophalen van informatie

• opschrijven of tekenen wat je weet
• oefenvragen maken
• steekkaartjes of flashcards
• controleer
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Leren leren

Afwisselen van onderwerp

• wissel onderwerpen af
• verander de volgorde
• blijf niet te lang op één onderwerp max 25 min
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Leren leren

Concrete voorbeelden

• verzamel concrete voorbeelden
• leg verbanden
• deel voorbeelden
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Leren leren

Woord en Beeld

Verklaar in eigen woorden

Beeldmateriaal zoals:
• schema
• grafiek
• tijdlijn



Leren leren

Huiswerk

• concentratie en devices
• multitasken bestaat niet
• rust en overzicht

•
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Leren leren

Motivatie

• competent: vertrouwen in het eigen kunnen
• sociale verbondenheid: je fijn voelen in de groep
• autonomie: vrijheid binnen kaders

 Een positief zelfbeeld draagt bij aan het langer   
 kunnen volhouden van een lastige studietaak 

•
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Leren leren

Wat als het leren niet goed lukt

• flexuren ‘leren leren’ en vakken
• mentor
• onderwijsondersteuning
• leerlingcoaches
• trajectgroep
• specialist leren en dyslexie/rekencoach
• in enkele gevallen: externe hulp

•
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Leren leren

• Bronnen: Driscoll Psychology of learning for instruction
• Learning Scientist www.learningscientists.org
• The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand 

Over Laptop Note Taking Pam A. Mueller, Daniel M. Oppenheimer
• What would Batman do? Self-distancing improves executive function 

in young children Rachel E White, Stephanie M Carlson

lnde@rgomiddelharnis.nl

•
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http://www.learningscientists.org
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797614524581
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797614524581
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=White+RE&cauthor_id=25997842
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Carlson+SM&cauthor_id=25997842


Je groeit op de RGO

Nederlands in de brugklas
Wim Mastenbroek
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WAT HEB JE NODIG BIJ NEDERLANDS?

• Chromebook
• online methode Leswijs Nederlands (Learnbeat)

• aantekeningenschrift 
• Handboek met alle theorie thuis laten! 



LEZEN IN DE LES (ÉN THUIS)

• Papieren boek
• Eens per week 20 minuten

lezen.



LESWIJS NEDERLANDS (LEARNBEAT)



MONDELINGE TAALVAARDIGHEID

Elevator pitch (in 2 minuten een presentatie)

1x Marktplaatsadvertentie
1x Gelezen boek
1x tv-serie of speelfilm

Het gemiddelde van de drie pitches vormen het 
cijfer van een 2-teller.



SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID

o.a. een Marktplaatsadvertentie schrijven



OVERHORINGEN EN REPETITIES

• schriftelijke overhoringen (s.o.)
• o.a. grammatica, 

spelling, 
woordenschat

• repetities 
• hoofdstuktoetsen
• zakelijk lezen
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ZORGVULDIG WERKEN

• Spel- en interpunctiefouten worden aangerekend.
         0,1 punt per fout (maximaal 0,5 punt aftrek)
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HULP BIJ HET HUISWERK

• Agenda controleren: leerwerk is óók huiswerk!
• Extra oefenen en/of overhoren:

• Wrts
• Quizlet
• Cambiumned
• Vandale.nl
• YouTube

RGO Middelharnis
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Martine Wielaard - de Geus

Le français en sixième 



Wat heb je nodig bij Frans?

• Boek: textes et activités (A et B)
• Schrift
• Chromebook



Libre service junior

• Unités (hoofdstukken)
• Apprendres 



Toetsen

Over elke unité:

• SO/dictee
• Repetitie
• vaardigheidstoets



Leertips (1)

• afdekmethode
• overschrijven
• overhoren



Leertips (2)

• qr code



Leertips (3)

• WRTS



Leertips (4)

• quizlet: kaarten



Leertips (5)

• quizlet: schrijven



Leertips (6)

• quizlet: speller



Leertips (7)

• Flexuren



Zaakvakken

Gerben Huibrechtse
hbrg@rgomiddelharnis.nl 

mailto:hbrg@rgomiddelharnis.nl


Zaakvakken

- aardrijkskunde
- geschiedenis
- biologie



Zaakvakken

- begrippen leren (o.a. quizlet / overhoren)
- aantekeningen maken (in de les)
- opgaven maken 
- samenvatten v.d. leertekst 
- veel feiten / teksten
- verbanden leggen
- 30% kennis en 70% toepassen
- veel gebruik van bronnen
- antwoorden in hele zinnen



Aardrijkskunde



Bronnen verklarenBronnen  verklaren

• 5x W + 1x H vragen
• Wie/Wat zie ik?
• Waar is het?
• Waarom is dat daar?
• Wil men dat daar?
• Wat kan er aan gedaan worden?
• Hoe gaan we dit oplossen?



Geschiedenis - voorbeeld vraag

Dit beeld is een grapje 
van de makers ervan. 
Leg met een 
bronelement uit dat de 
Grieken nooit een beeld 
in deze stijl zouden 
maken.



Geschiedenis - Antwoord

De Grieken zouden nooit 
zo’n beeld maken, omdat 
zij een slank en gespierd 
lichaam als ideaalbeeld 
zagen. In deze bron zie 
ik het tegenovergestelde: 
een dikke man.



Zaakvakken - Hoe kan ik helpen?

- Huiswerk controleren
- Overhoren (begrippen)
- Doorvragen
- Stimuleren flexuren
- Hulp bieden bij huiswerk
- Bestudeer de bronnen / afbeeldingen
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Caroline Derksen

Wiskunde



WISKUNDE

“Wiskunde? 
Tja, dat kun je of kun je niet”

Knobbel of kuil (of toch niet)

Wiskunde kun je niet begrijpen, maar 
je kunt er wel aan wennen. (Neumann)



3 stappen

• De docent legt iets uit, en dan?

• Verwerking is belangrijk

• Leren van je fouten = Nakijken



Wat kun je als ouders doen?

Kijk regelmatig in het schrift
• Hoe ziet het schrift eruit zonder inhoud?
• Netjes werken??



Wat kun je als ouders doen?

Uitleg
• Geen kladpapier, maar gewoon in het schrift.
• Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord?

Volg de uitleg en voorbeelden in het boek.

•  
 

• Lukt het niet? Dat is niet erg!
Wel alle opgaven proberen

• Flexuren



Rekenmachine



Boekje werken en leren in de brugklas

krijgt u morgen gemaild & op onze website bij 
downloads


