
 

 1e nieuwsbrief, 2 januari 2014  
Hierbij wens ik iedereen een heel gezond en succesvol studiejaar toe! 

Na bijna twee weken vakantie, is het weer tijd om aan de slag te gaan. Deze nieuwsbrief 
is daar een voorbeeld van. Er staan verschillende activiteiten op het programma de 
komende tijd en daarover wil ik jullie informeren. Niet iedereen zal weer staan te 
popelen om aan de slag te gaan. Voor diegene (de meeste scholieren) die nog graag 
een week thuis zijn, sterkte maandag! Bij een aantal van jullie staat er een 
proefwerkweek begin januari op het programma, zet ‘m op!  Ik hoor graag hoe het 
verlopen is!  

 

Om te zien of de training bij jou werkt, heb ik besloten 
om een middag een soort aanvulling op de training te 
bieden. Het valt niet altijd mee om bijvoorbeeld je eigen 
huiswerk om te zetten in een conceptmap, daar wil ik 
jullie bij helpen.  
 
Hierover mee in deze nieuwsbrief.  

 
Maandag 13 januari LEREN LEREN Jeugd 9-12 jaar      
Op de basisschool is uw kind meestal in goede handen. Toch zijn er leerlingen die op 
problemen stuiten die de basisschool niet op kan lossen. Uw kind heeft b.v. een andere 
wijze van leren nodig. Voor deze kinderen kan de LEREN LEREN methode geschikt 
zijn. Op maandag start ik met een nieuwe groep jeugd tussen 9-12 jaar om in 8 
bijeenkomsten met aan de slag te gaan van 16:45 -18:00 uur. Voor de jeugdgroep 9-12 
jaar geldt dat de LEREN LEREN methode het zelfvertrouwen en het taalbegrip vergroot. 
Dit verbetert het niveau van begrijpend lezen, maar ook bij een boekbespreking of 
werkstukken kun je het goed toepassen. Bij het aanleren van tafels en topografie is het 
fijn om te weten hoe je sneller en beter kunt leren. 
Mocht u twijfelen of dit iets is voor uw kind,  dan is het  mogelijk om te bekijken wat het 
beste aansluit bij de leerbehoefte van uw kind. 

 

 
Op mijn site staat meer informatie over deze training.  
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, opgave via 
petri@dewijzevanleren.nl 
 

  



Dinsdag 14 januari Huiswerkbegeleiding Jeugd 12+ 
De wijze van leren biedt naast de trainingen een aanvullende huiswerkbegeleiding op 
dinsdagmiddag van 15:00 tot 18:00 uur. Na de LEREN LEREN training is het mogelijk 
om onder begeleiding met je eigen huiswerk een conceptmap te maken. Met deze extra 
steun in de rug wil ik zorgen dat iedereen uiteindelijk de strategieën goed onder de knie 
krijgt. Tijdens de trainingsdagen heb ik aangeven dat iedereen een keer een uur gratis 
mag deelnemen aan deze huiswerkbegeleiding.  
Daarna kost het €15,- per uur. 
 
Aanmelden via de mail:  
Graag vermelden hoe laat en hoe lang je 
komt. Je neemt zelf kopieën mee van de 
lesstof en je etui met markers en 
kleurpennen. Voor thee, een versnapering 
en A3 papier wordt gezorgd. 
Locatie:  
Gezondheidscentrum Limmen  
Zonnedauw 2  
1906 HA LIMMEN 

 

 
Zaterdag 18 januari en 22 februari Training jeugd 12+ 
Een training met de LEREN LEREN methode voor jeugd 12+. Misschien ken je nog 
iemand die kan profiteren van deze training, er is nog plek. 
 
Dinsdag 11 februari 2014 Informatieavond volwassenen 
Op dinsdagavond 11 februari van 19:30 tot 21:00 uur wil ik een gratis informatieavond 
voor ouders geven met als thema: Visueel leren en beelddenken. Iedereen die interesse 
heeft, kan zich aanmelden bij petri@dewijzevanleren.nl  
 
Evaluatie trainingen 
Ik ben benieuwd hoe het jullie vergaat. Je kunt me een reactie mailen over de training, 
het maken van je huiswerk, over het markeren met de Kleurmethode, de conceptmap 
maken, woorden leren: alles is welkom!  
 

 

Denk b.v. aan:  
Wat vond je van de dag? 
Wat heb je geleerd? 
Welke onderdelen van de training gebruik 
je bij het maken van je 
huiswerk/leerwerk? 
Doe je je leerwerk nu anders? 
Wat vond je niet leuk? 
Heb je nog tips? 
 



Opleiding Jungle Memorytraining 
Op dit moment ben ik gestart met een opleiding over het trainen van het 
werkgeheugen1. De Jungle memory training voor scholieren van 7-16 jaar en vergroot 
de werking van het werkgeheugen. Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende 
wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect 
heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen 
van problemen bij zowel taal als rekenen. Vanaf 24 januari zal ik als Jungle Memory 
coach scholieren begeleiden met het online computerprogramma.  
De training duurt ongeveer 15- 20 minuten per keer en in de regel traint men vier maal 
per week gedurende een periode van acht weken. Dit maakt dat het gemakkelijk in te 
passen is in de agenda van school of dat een deel van de training thuis en deels op 
school gedaan wordt. 

  
Een demo is te bekijken via deze link: youtube jungle memory  
1Het werkgeheugen is als een post-it blaadje, een plek in je brein om informatie op te schrijven, te 
onthouden en er mee te kunnen werken. Hoe groter het post-it-blaadje, des te meer we kunnen 
onthouden en verwerken. Hoe groter het post-it-blaadje, des te beter de schoolresultaten. Jungle Memory 
kan helpen het post-it-blaadje van uw kind te vergroten. 
 

Elke week staan er berichten en studietips op mijn facebookpagina. Een aantal van jullie 
hebben deze pagina geliked, dank jullie wel! 
 
Mochten jullie nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. 
 
 
Petri Schipper 
 
De wijze van leren 
Visweg 33 
1906 CN Limmen 
T: 06 44253699 
E: petri@dewijzevanleren.nl 
W: www.dewijzevanleren.nl 
 

 

 
	  


