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        Tips voor het leren van een toets    
 
 
 
1.   Begin ruim van tevoren met leren. Zorg dat je de laatste les voor de toets nog vragen kunt  
      stellen. 
2.   Lees het hoofdstuk door, noteer alle woorden en begrippen die nieuw zijn en woorden en  
      begrippen die je (nog) niet kent. Zoek een goede omschrijving van deze woorden en 
      begrippen. Deze omschrijving moet zo zijn dat jij deze snapt.  
3.   Zorg dat je alle vragen hebt gemaakt die door je docent zijn opgegeven. 
4.   Zorg dat je alle vragen die door je docent zijn opgegeven hebt nagekeken en hebt  
      verbeterd. 
5.   Maak een samenvatting van het hoofdstuk. 
6.   Maak de vragen opnieuw die je fout had gemaakt. 
7.   Vraag de docent om extra uitleg als je een vraag uit het boek niet snapt. 
8.   Verdeel de stof over meerdere dagen. Als je bijvoorbeeld de namen van de elementen 
      moet leren, kun je het beste elke dag bijvoorbeeld tien elementen leren.  
      Herhalen is daarbij van groot belang. 
9.   Let goed op de schrijfwijze van namen en formules. 
10. Let goed op of je bij rekenopgaven de juiste eenheden gebruikt. 
11. Markeer de belangrijkste zinnen in het boek. 
12. Achter ieder hoofdstuk is een lijst met onderdelen die je moet kennen en kunnen. Werk  
      deze lijst volledig uit (mondeling of schriftelijk). 
13. Zorg voor een rustige leeromgeving zonder te veel afleiding. 
14. Het is beter om enkele dagen kort te leren dan een (te) lange tijd achter elkaar. 
15. Maak de vragen ‘test je kennis’ en kijk deze na. Als je in deze ‘oefentoets’ fouten maakt, 
      Ga dan na waarom je die fout gemaakt hebt.  

Hier vind je tips voor het leren van een toets. Bekijk de tips zorgvuldig! Het vak scheikunde 
heeft een opbouw waarbij je telkens werkt aan een basis waaruit je verder kunt leren. Je hebt 
dus bijvoorbeeld hoofdstuk één nodig om hoofdstuk twee te begrijpen. Het is dus van groot 
belang om continu en regelmatig voor dit vak te leren. 


