
            
 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Dit jaar organiseren wij voor de tweede keer in samenwerking met Remind Learning een programma op school om leerlingen 

te helpen om slimmer en gemotiveerder te leren. Dit doen we door middel van negen trainingen waarin we leerlingen helpen 

met leren leren. Zo helpen we hen ontdekken hoe zij leren leuker, makkelijker, slimmer en sneller kunnen maken. In deze 

brief staat kort beschreven wat wij (Remind Learning) doen, hoe het programma eruit ziet, en nodigen wij u uit voor een 

online ouderavond op 8 september 2021 van 19:00-19:45u. 

 

REMIND LEARNING 

Remind is een organisatie van studenten die training geven in het onderwijs. Wij willen jonge mensen helpen om slimmer 

en gemotiveerder te leren leren. Zo leren we leerlingen hoe leren het beste voor hen werkt zodat ze effectiever en met 

meer plezier kunnen gaan leren. Ons doel is dat leerlingen uiteindelijk ontdekken hoe ze zichzelf beter kunnen maken in 

leren, zodat ze het maximale uit zichzelf kunnen halen. Goed voor het diploma, goed voor de toekomst, maar vooral zodat 

er meer ruimte ontstaat waarin leerlingen kunnen doen wat ze graag willen doen. 

 

PROGRAMMA 

Tijdens het programma zullen leerlingen in een kleine groep negen keer bij elkaar komen om te ontdekken hoe zij slimmer 

en gemotiveerder kunnen leren. Iedere bijeenkomst staat een ander thema centraal. De verschillende thema’s staan 

hieronder beschreven: 

 

★ Hersenen: hoe werkt leren in je hersenen en hoe kun je deze kennis slim inzetten? 

★ Onthouden: hoe kun jij slimmer en sneller jouw stof begrijpen, onthouden én vasthouden? 

★ Plannen: hoe creëer je overzicht en maak je een planning waar je je aan houdt? 

★ Concentreren: hoe zorg je voor optimale focus tijdens het leren? 

★ Slim teksten leren: hoe pak je een tekst aan op een hersenvriendelijke manier? 

★ Wilskracht: hoe maak je het makkelijker voor jezelf om te beginnen met leren?  

★ Creativiteit: hoe kun jij creativiteit gebruiken om slimmer te gaan leren? 

★ Motivatie: hoe ontdek je wat jij leuk vindt, waar je goed in bent en wat jij belangrijk vindt? 

★ Samenwerken: hoe stimuleer je elkaar om slimmer en gemotiveerder te leren? 

 

OUDERAVOND & MEER INFORMATIE 

Op 8 september 2021 van 19:00-19:45u organiseert Remind Learning een digitale ouderavond om u te informeren. Het 

thema van de ouderavond luidt ‘hoe help ik mijn kind met slimmer en gemotiveerder leren’. Tevens wordt tijdens deze 

ouderavond meer informatie verstrekt over het programma. Voor meer informatie kunt u terecht op 

www.remindlearning.nl, en zijn we te bereiken via hello@remindlearning.nl. Op de avond zelf kunt u de ouderavond volgen 

door hier te klikken. 

 

Hopelijk tot snel! 

De Remind-trainers 

http://www.remindlearning.nl/
mailto:hello@remindlearning.nl
https://youtu.be/ont3RahwT-A

