Zo bereid je samen een toets voor!
In zeven stappen naar een beter resultaat

Stap 1 Noteer kernbegrippen op een placemat
• Werk samen in drie- of viertallen.
• Schrijf in jouw vak van de placemat de kernbegrippen op bij het onderwerp van de
toets. Doe dat uit het hoofd.
Stap 2 Leg elkaar de kernbegrippen uit
• Vertel elkaar om de beurt wat een kernbegrip betekent. Doe dat totdat jullie alle
begrippen hebben besproken. Doe dit uit het hoofd.
• Noteer bij de kernbegrippen in jouw vak van de placemat de betekenissen
Stap 3 Noteer de betekenis van belangrijke woorden
• Lees de tekst voor de toets precies door.
• Noteer belangrijke woorden waarvan je de betekenis niet kent.
• Raad de betekenis van het woord, of zoek de betekenis op in het woordenboek.
Stap 4 Schrijf de samenvatting
Maak een samenvatting van de leerstof van de toets. Doe dat zo:
• Verdeel de leerstof zodat jullie ieder evenveel tekst samenvatten.
• Vat jouw tekst samen op een apart papier.
• Lees elkaar de samenvattingen voor.
• Bespreek of elke samenvatting volledig en begrijpelijk is.
• Noteer tot slot gezamenlijk de samenvatting in het middenvak van de placemat.
Stap 5 Bedenk repetitievragen
• Bedenk samen vijf mogelijke toetsvragen. Begin de vragen met de vraagwoorden:
wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.
• Noteer de vragen op een half A4’tje
• Schrijf de antwoorden bij de vragen op een ander half A4’tje.
• Lever de vragen in.
• Beantwoord de vragen van andere groepen.
Stap 6 Maak een woordweb
• Maak van de samenvatting een handig woordweb.
• Noteer het onderwerp in het midden, zet alle kernbegrippen en belangrijke
woorden daaromheen.
• Gebruik het woordweb als geheugensteuntje bij het leren van de toets.
Stap 7 Oefen de betekenis van belangrijke woorden
• Herhaal de betekenis van de belangrijke woorden uit stap 3, net zolang tot je alle
betekenissen uit het hoofd kent.

