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B e k i j k  o n s  a a n b o d  
e n  k i e s  w a t  h e t  

b e s t e  b i j  j o u  p a s t   

Een “bron” is een plek waar je infor-

matie vandaan haalt. Bij je examens 

krijg je tal van bronnen die je moet 

kunnen lezen en begrijpen. Maar ook in de jaren 

daarvoor krijg je bij alle vakken te maken met 

diverse bronnen. Bij dit blok gaan we specifiek 

aan de slag met bronnen die bij M&M gebruikt 

worden, zoals de atlas, foto’s, corresponderende 

bronnen, geschreven en ongeschreven bronnen en 

nog veel meer. 

B ro nn en  l e r en  l e z e n   

   e n  i n t e rp r ete r e n  

 

De steunlessen bieden we aan voor diverse vak-

ken. Er wordt extra uitleg gegeven over de stof. 

Dit gebeurt in de vorm van extra oefeningen, her-

haling van de stof of een andere manier van uit-

leggen. Het doel is om jou te ondersteunen bij een 

vak waar je misschien wat extra moeite voor moet 

doen.   

       St eun l e s se n  

Voor de ontwikkelblokken schrijf je je iedere peri-

ode opnieuw in. Dit doen we vooraf in de les en 

gaat via SOM. 

Op maandag 12 september krijg je in de les de 

gelegenheid om de ontwikkelblokken te kiezen, 

die het beste bij jou passen. 

SUCCES MET KIEZEN! 



 

Het oudergesprek wordt een drie-

hoeksgesrek! Geen gesprek meer 

waar óver jou gepraat wordt. Jij 

gaat zelf doelen stellen en in het driehoeksge-

sprek vertel je aan je mentor en ouders hoe het in 

de afgelopen periode gegaan is. Waar ben je in 

gegroeid? Waar moet je nog aan werken? Waar 

ben je trots op en wat heb je over jezelf geleerd? 

D r i eh o ek sge sp rek  

Hoor en lees jij ook vaker woorden waar je de 

betekenis niet van weet? Schrijf je dan in voor het 

ontwikkelblok “woordenschat”.  

Hier leer je verschillende strategieën om de bete-

kenis van onbekende woorden te 

achterhalen. Daarnaast werk je 

met diverse opdrachten aan het 

uitbreiden van je woordenschat. 

W o o rd e n s chat  

Voel je je soms niet begrepen? Ben je wel eens 

gepest? Begrijp je niet waarom anderen 

op je reageren zoals ze dat doen? Dan 

is dit blok iets voor jou! Tijdens dit ont-

wikkelbok krijg je inzicht in je eigen mo-

gelijkheden en kunnen. Door jezelf beter 

te leren kennen leer je het vertrouwen in jezelf te 

verbeteren. Daarnaast leer je (moeilijke) situaties 

met anderen beter in te schatten. 

W i e  b en  i k ?  

Bij het ontwikkelblok “Veilig werken in 

de werkplaats" leer je op veilige manier 

omgaan met de aanwezige machines en 

gereedschappen.  

Dit doen we door middel van het maken van één 

of meerdere leuke werkstukjes. 

Ve i l i ghe i d  i n   

 d e  we rkp l a at s  

 

In het ontwikkelblok “leren leren”, 

wordt er aandacht besteed aan het plannen en 

leren van je huiswerk via een bepaalde metho-

de. Daarnaast leer je verschillende studievaardig-

heden zoals samenvatten, mindmaps maken, 

woordjes leren etc. Deze kunnen je helpen om het 

vak nog beter te begrijpen. Dit kan ook leiden tot 

een hoger cijfer voor het vak. 

   L e r en  l e r e n      

 

Krijg grip op jouw uitgaven en inkom-

sten! Wil jij leren hoe je kunt bezuinigen en beter 

kunt omgaan met je (zak)geld?  

Bij grip op je geld krijg je tools om te voorkomen 

dat je te maken krijgt met fraude en meer geld 

uitgeeft dan je hebt. Aan het einde van dit ont-

wikkelblok heb je geleerd hoe je ervoor zorgt dat 

jij jouw geldzaken op orde hebt. 

    G r i p  o p  j e  ge l d  

Tijdens dit ontwikkelblok 

gaan we onder andere aan de 

slag met de dt-regel. Zo weet jij na dit ontwikkel-

blok wanneer je nou een d, t of dt moet schrijven. 

Verder komen ook de leestekens aan bod. Denk 

hierbij aan het gebruik van punten, komma's, uit-

roeptekens, vraagtekens enzovoorts. Daarnaast 

zullen we het ook hebben over het gebruik van 

hoofdletters. 

Fo ut l o o s  s ch r i j v e n  

Stel je moet een presentatie geven voor 

Engels, je hebt uren gezocht naar alle info 

en uiteindelijk is het niet goed opgeslagen 

of staat je presentatie op je computer thuis! Na 

het volgen van dit blok zal zoiets je nooit meer 

gebeuren. Jij werkt door een reeks opdrachten en 

lessen heen waarmee je beter leert omgaan met 

Word, Powerpoint en Onedrive. Weet je al veel, 

dan ga je aan de slag met leren programmeren. 

I CT  

 

Verdiep jij je graag in andere personen, dan is 

het ontwikkelblok “leesplezier” iets voor jou! 

Je kiest zelf een boek en gaat lekker lezen en 

stapt even uit je eigen omgeving. 

  

Lee s p l e z i e r  


